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„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po
tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który
od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne
oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca
zamożnych, bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia
za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten
Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły
ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały, Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi,
Tobie zawierzam losy Kościoła, Tobie polecam mój naród, Tobie
ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus,
Amen.
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Od redakcji
Z satysfakcją odbieramy sygnały, że zawód farmaceuty nabiera prestiżu. Wymaga specjalistycznej wiedzy i nienagannej postawy
etycznej. Wśród takich zawodów jak lekarze, prawnicy i architekci
właśnie farmaceuci odzyskują miejsce powszechnego kontaktu społecznego. Gdyby nie dominacja wolnorynkowego charakteru aptek
sieciowych sytuacja byłaby jeszcze korzystniejsza. Młodzi farmaceuci
uzyskują zatrudnienie przy produkcji i badaniu leków, kosmetyków,
suplementów żywności, w uczelniach medycznych, instytucjach badawczych, sanepidzie i w inspekcji farmaceutycznej. Najwięcej jednak
pracuje ich w aptekach, które jako placówki służby zdrowia świadczą
bardzo ważną społecznie funkcję poradnictwa medycznego, a w niektórych rozwiniętych krajach obsługują poradnie przyapteczne
wspomagając lekarzy rodzinnych. Wzrasta znaczenie wiedzy o działaniach ubocznych i interakcjach międzylekowych wśród wzrastającej liczby osób sędziwych i niepełnosprawnych. Z uznaniem stwierdzamy, że nauczanie Jana Pawła II wyprzedziło zachodzące zmiany
w procedurach medycznych. Wspominamy, że 3.11.1990 r. podczas
audiencji dla Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich
bardzo dobitnie Jan Paweł II stwierdził „… stosunek farmaceuty do
człowieka potrzebującego lekarstw znacznie przekracza aspekt komercyjny tej relacji, wymaga bowiem umiejętności zrozumienia osobistych problemów zainteresowanego pacjenta oraz uwzględnienia
podstawowych aspektów etycznych służby życiu i godności osoby
ludzkiej”. Nasi przedstawiciele uczestniczący wówczas w tym spotkaniu odbierali ze szczególną uwagą zachętę do działania, aby tworzyć
ustawodawstwo zmierzające do uznania „świętości i nienaruszalności
życia i tego wszystkiego, co może przyczynić się do polepszenia zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego” (L’Osservatore Romano,
nr 10/11 1990 r., s. 18). Przytaczając te słowa przed pierwszą rocznicą kanonizacji Jana Pawła II uświadamiamy sobie, że było to przed
25 laty. Mamy pewność, że podobnie należy przypominać wszystkie
wskazania naszego Wielkiego Rodaka w sprawach etycznych, społecznych i religijnych. Z tych względów kontynuujemy pracę Stowarzyszenr 1 (46) 2015
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nia Farmaceutów Katolickich Polski i poprzez działalność statutową
i publikacyjną chcemy na co dzień przyjmować i powtarzać słowa Jana
Pawła II, aby je lepiej rozumieć, uszanować oraz rozwijać w praktyce.
Mimo postępu cywilizacyjnego mamy w służbie zdrowia pilną
potrzebę zweryfikowania zadań usprawnienia pomocy medycznej
i profilaktyki zdrowotnej dla ludności na miarę potrzeb, które ulegają ciągłej zmianie. Marzeniem zbiorowym farmaceutów jest dobrze
te zadania wykonać służąc ochronie zdrowia i życia, a w przypadku
choroby skutecznie pomóc w poprawie zdrowia. Z takim przekonaniem organizowaliśmy Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich
Polski, które od 30 lat współpracuje z Międzynarodową Federacją
Farmaceutów Katolickich o ponad 70. letniej tradycji. W skali międzynarodowej w dalszym ciągu nie uporano się z potrzebami lecznictwa ludności, gdyż ponad 80% leków produkowanych na świecie
jest zużywane przez 20% ludzkości – i to z krajów rozwiniętych gospodarczo. Reszta jest skazana na tradycyjne metody leczenia przy
wzrastającej liczbie ludności. Zawody medyczne z grupy farmaceutycznych, a szczególnie farmaceutów aptecznych ulegają zmianom
ukierunkowanym na leczenie zindywidualizowane z rozwiniętym
monitorowaniem skutków terapii. Nowe kierunki diagnostyki różnicowej i rozwój terapii dostosowanych do kodu genetycznego człowieka, aktualnego stanu zdrowia uwarunkowanego hormonalnie, zasad odżywiania, wysiłku fizycznego i psychicznego, a także składu
mineralnego i enzymatycznego organizmu to zadanie wymagające od
farmaceutów uzupełniania wiedzy. Poszukujemy wzorców zawodowych takich, że dobrze wykształcony farmaceuta, ciągle dokształcający się, będzie wykonywał swój zawód z potrzeby serca zawsze służąc poprawie zdrowia, obronie życia i poszanowania godności osoby
ludzkiej. W sprawach najtrudniejszych tzn. początku i końca życia
szukamy wsparcia w przykazaniu miłości bliźniego i w przykazaniu
Nie zabijaj. W wielkim pochodzie pokoleń nauczyliśmy się odróżniać
dobro od zła na podstawie kryteriów prawdy. Mamy to szczęście, że
chcemy dzielić się wartościami swego życia pomagając słabym, chorym, niepełnosprawnym i sędziwym wiedząc też o tym, że najsłabszymi istotami są nienarodzeni. Stąd wynika szczególna troska o ich
prawidłowy rozwój i dobre warunki ciąży i porodu. Z naturalnego
6
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uszanowania dla poprzednich pokoleń wybieramy wszystkie przekazy godnego traktowania początku i końca życia człowieka. Na tej
podstawie dobrze przygotowani zawodowo i etycznie farmaceuci powinni stosować najnowszą wiedzę i umiejętności zawodowe. Szczególnie powinni przekazywać pacjentom rzetelną i zrozumiałą wiedzę,
wspierać lekarzy w ich terapeutycznym działaniu, zachowywać tajemnicę zawodową i rozwijać poradnictwo apteczne zarówno dla pacjentów jak i dla lekarzy. Współcześnie potrzebna jest szczególnie współpraca farmaceutów z lekarzami w zakresie poznania zasad zdrowego
rodzicielstwa, profilaktyki chorób społecznych oraz troski o ludzi sędziwych. Oczekujemy, że pomoże w tym rozwój genetyki i ziołolecznictwa. Mamy prawo oczekiwać, że uszanowane zostaną podstawowe
normy prawne wywodzące się z kultury pokoleń poprzednich epok,
wspomagające poszukiwanie zasad chroniących życie i zdrowie. Słowa przysięgi Hipokratesa powinny uzupełniać poszukiwanie współczesnych nam kodeksów bioetycznych, które ułatwią poszukiwanie
rozwiązań umożliwiających wykrywanie chorób przewlekłych, zwalczania uzależnień, poznania zasad zdrowego odżywiania, diagnozowania deficytów enzymatycznych, hormonalnych i mineralnych organizmu człowieka w różnych fazach rozwoju, począwszy od fazy
prenatalnej. Zawsze musimy żądać od siebie a także od lekarzy i pacjentów, aby były uszanowane słowa Hipokratesa odnoszące się do
środków medycznych: Nikomu nawet na żądanie nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie
też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. Od pokoleń
stanowiły zasadę nieprzekraczalną w służbie zdrowia i ochrony życia.
„Istotą dobra jest życie utrzymywać, życiu sprzyjać i życie rozwijać.
Złem jest życie niszczyć, życiu szkodzić i życie hamować w rozwoju.
Postawa życiowa powinna wyrastać z tego, co nazywamy czcią dla życia” (prof. Remigiusz Węgrzynowicz, Biuletyn Zachodniopomorski
Izby Lek.-Wet. nr 2/12, 1996 r., s. 14).
– Zachęcamy do angażowania się w pracę Kół terenowych SFKP
i tworzenie nowych kół. Międzynarodowa Federacja Farmaceutów
Katolickich wysoko ceni polskich farmaceutów. Nasze doświadczenia pełnego wykorzystania leków w opiece paliatywnej, działalności
misyjnej, pomocy przy akcjach ratunkowych w katastrofach, to jedynr 1 (46) 2015

7

nie przykłady spożytkowania leków i środków medycznych (okulary, protezy, sprzęt rehabilitacyjny), które mogą służyć pod nadzorem
ekip medycznych i sanitarnych.
– W roku bieżącym wszyscy zwracamy się ku 1050. rocznicy
chrztu Polski. W programach duszpasterskich dominuje dążenie, aby
od wiary przez nawrócenie i chrzest spełniać misję swego powołania i wykonywanego zawodu, służyć innym osiągając i sprawiając radość. Nawrócenie, dokonując się przez sakrament pokuty i pojednania, umacnia w podejmowaniu wysiłku przemiany
każdego człowieka, odkrywając autentyczną radość i nadzieję.
– Ważnym przesłaniem jest dążenie do praktycznego wykorzystania nauczania Świętego Jana Pawła II, które przekazywał Polakom w Jego pielgrzymkach do Ojczyzny. Podejmując hasło TOLLE
LEGE (BIERZ I CZYTAJ) zachęcamy wszystkich farmaceutów
polskich, aby upowszechnili nauczanie Świętego Jana Pawła II ukierunkowane na nasze polskie aspekty życia społecznego.
– Polecamy do czytania dwie pozycje bibliograficzne o szczególnej wymowie:
– Jan Paweł II: Pielgrzymki do Ojczyzny – przemówienia i homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
– Bernard Lecomte: Pasterz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
– Pozycję pierwszą zaprezentujemy w rozdziale: Polecamy do czytania.
– Jako motto tego ważnego Biuletynu, który stanowi dziękczynny symbol zakończenia pierwszej rocznicy kanonizacji św. Jana
Pawła II przyjmujemy wezwanie MIŁOŚĆ POTĘŻNIEJSZA NIŻ
GRZECH. Jakże słusznie odczuwamy ważność naszych fundamentów, którymi są WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ z dołączonym
skarbem WOLNOŚCI. Jeżeli potrafimy wykazać, że wszystkie te
skarby nie są dane jako dopełnione i gotowe ale stają się zadaniem
oczekującym na wysiłek i zaangażowanie każdej osoby. Organizując
się w Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich polski mieliśmy przekonanie, że odkrywamy tożsamość osobową w różnych obszarach:
katolicyzmu, wyodrębnionego zawodu medycznego oraz tradycji narodowej. Tylko w takiej triadzie wskazanie, że Miłość potężniejsza
jest niż grzech, będzie drogowskazem dla wszystkich farmaceutów
polskich. Mamy taką nadzieję!!!
8
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ks. dr Adam Sikora

asystent kościelny SFKP, Poznań

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

przesłanie rekolekcyjno-duszpasterskie
W kolejnej wędrówce po drogach wiary posłużymy się kilkoma
fragmentami niezwykłego dzieła jakie przekazał nam papież Benedykt, mianowicie trzytomowego opracowania pt. „Jezus z Nazaretu”.
Jest to dzieło niezwykle znaczące, choć trzeba powiedzieć niełatwe
w odbiorze. Ukazuje ono jednocześnie specyfikę nauczania Benedykta, który – jak wiadomo – był jednym z wybitniejszych teologów
drugiej połowy XX w. Nie sposób omówić tutaj całość tego dzieła.
Dlatego wybierzemy trzy fragmenty dotyczące właśnie nauczania Jezusa – „wierzyć Jezusowi”.
To oczywiście zakłada naszą wiarę w to kim jest Jezus z Nazaretu.
Zupełnie inaczej odbiera się przecież wypowiadane słowa jeżeli wie
(wierzy) się, że wypowiadający je mówi z boskim autorytetem.
I. KAZANIE NA GÓRZE
Na początku należy zwrócić uwagę na to, że papież Benedykt posługuje się specyficzną metodą interpretacji tekstów ewangelicznych
i wydobywa i podkreśla szczegóły, które nam – czytającym Ewangelię – po prostu umykają. Nie dostrzegamy ich znaczenia.
Takim szczegółem jest poprzedzający właściwe Kazanie na Górze
tekst prezentujący Jezusa jako pochodzącego z Galilei – co w świetle
tekstów Starego Testamentu, doskonale znanych Mateuszowi i jego
odbiorcom, jest elementem uzasadnienia, czy udowodnienia boskości posłannictwa Jezusa.
Czym jest to Kazanie na Górze? Zdaniem Benedykta, Mateusz
w kolejnych trzech rozdziałach swojej Ewangelii ukazuje Jezusa jako
nowego Mojżesza i to w najgłębszym sensie misji tych dwóch postaci.
nr 1 (46) 2015
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Widać to już w pierwszym zdaniu: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich”(Mt 5,1). Benedykt widzi tu postać
władcy, który zasiada na katedrze aby nauczać. Zwraca uwagę, że
nauczanie Jezusa ma zupełnie innych charakter i moc niż nauczanie
„uczonych w prawie”, którzy też – jak sam mówi - „zasiedli na katedrze” Mojżesza, ale nauczając zawsze odwoływali się do autorytetu
Mojżesza, a ostatecznie Boga. Tymczasem Jezus naucza z poczuciem
własnej władzy. U Jezusa nie słyszymy charakterystycznego dla proroków „to mówi Pan”.
W mistyce gór, którą wspomina Benedykt, można oczywiście widzieć analogię do Góry Synaj, na której Mojżesz zawarł Przymierze
z Bogiem. Jednocześnie łatwo zauważyć zdecydowane różnice. Synaj to góra surowa, groźna, pełna piorunów i ognia. Góra Błogosławieństw to góra łagodna, pełna pokoju i dobroci. Dlatego Benedykt
opisze: „To co dawniej wyrażało się w gwałtownej wichurze, ogniu
i trzęsieniu ziemi, teraz przybiera postać krzyża, postać Boga cierpiącego, który wzywa nas do wejścia w ten tajemniczy ogień, ogień
ukrzyżowanej miłości”.
Potęgą tamtych zjawisk ludzie byli przerażeni. Dlatego mówili do
Mojżesza, żeby „Rozmawiaj z Nim, a my będziemy cię słuchać! Ale
Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli”(Wj 20,19).
Teraz Bóg, gdy mówi, jest zupełnie blisko; mówi jak człowiek do
człowieka. Teraz zniża się nawet do głębin ich cierpienia – najbardziej ludzkiego z ludzkich doświadczeń. Ale ta dobroć Boga nie jest
cukierkowata. Dla wielu zgorszenie krzyża jest trudniejsze do zniesienie niż dla Izraelitów były grzmoty Synaju: „Trudna jest ta mowa,
któż jej słuchać może”(J 6,60).
Kazanie na Górze staje się w ten sposób nową Torą, nowego Ludu Bożego. To stwierdzeni trzeba widzieć przez pryzmat
znaczenia Tory dla życia narodu izraelskiego. Tora (Pięcioksiąg)
była najważniejszym tekstem, na którym opierał się cały system religijny, kultyczny, moralny i społeczny Izraela. W Torze
umieszczone są najważniejsze normy ludzkiego życia – z Dekalogiem na czele.
10
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I. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
To jest pierwsza i najbardziej znana część Kazania na Górze. Benedykt zauważa, że w Błogosławieństwach widzi się nierzadko nowotestamentalne przeciwstawienie Dekalogu, to znaczy wyższą etykę
chrześcijańską w porównaniu z przykazaniami Starego Testamentu.
Rzeczywiście, nawet w podręcznikach chrześcijańskiej moralności
można znaleźć zestawienie-przeciwstawienie tych dwóch tekstów,
w których zwraca się uwagę zarówno na formę – w Dekalogu zakazy
i nakazy, w Błogosławieństwach zachęta-wezwanie-obietnica. Jaki na
meritum – Dekalog elementarny poziom obowiązku, Błogosławieństwa – doskonałość. Adresatem Dekalogu miałby być potencjalny
grzesznik (kłamca, złodziej, zabójca…), adresatem Błogosławieństw
miałby być potencjalny święty.
Niewłaściwość takiego przeciwstawienia wynika – zdaniem Benedykta – z faktu podtrzymania przez Jezusa obowiązywalności Dekalogu. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić”(Mt 5,17).
Czym są więc Błogosławieństwa?
Właściwe zrozumienie Błogosławieństw wymaga, zdaniem Benedykta, zrozumienia natury i sytuacji adresata tych słów. Jezus podniósł oczy i zobaczył uczniów – ludzi ubodzy, głodni, płaczący….
Do nich skierowana jest obietnica zawarta w Błogosławieństwach,
których realizacja jest spotkaniem się z pełnym miłości spojrzeniem
Ojca. „Z perspektywy społeczności uczniów Jezusa Błogosławieństwa są paradoksem – kryteria tego świata zostają obalone, gdy tylko spojrzymy na rzeczy we właściwym świetle, a mianowicie według
miary Ojca, która jest inna niż miary tego świata. (…) Błogosławieństwa są obietnicami, z których wyłania się nowy obraz świata i człowieka, zainaugurowany przez Jezusa – są «przewartościowaniem»”.
Benedykt mówi, że są to obietnice „eschatologiczne”, ale nie w takim znaczeniu, jakoby miały się spełnić dopiero kiedyś – na końcu
świata, ale że jeżeli ktoś zdecyduje się patrzeć na wszystko – świat,
swoje życie – z perspektywy Boga i tak żyć, gdy przebywa swoją życiową drogę razem z Jezusem, wtedy żyje według nowych kryteriów
i coś z „eschatonu”, z tego, co ma dopiero nadejść, jest już teraz
obecne. Z Jezusem udręka przechodzi w radość. Paradoksy Błogosławieństw wyrażają rzeczywistą sytuację wierzących na tym świecie.
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Błogosławieństwa są realizacją Krzyża i Zmartwychwstania
w egzystencji ucznia. Do ucznia odnoszą się one dlatego jednak, że
w sposób wzorcowy zrealizowały się w samym Chrystusie. Dlatego
Benedykt twierdzi, że Błogosławieństwa są jakby zawoalowaną wewnętrzną biografią Jezusa, jakby portretem Jego postaci. On, który
nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć (por. Mt 8,20), jest
prawdziwie ubogi; On, który może o sobie powiedzieć: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy bo jestem cichy i pokornego serca”( Mt 11,29),
On cierpi, On wprowadza pokój. W ten sposób Błogosławieństwa
zapraszają nas do wspólnoty z Nim.
I właśnie ze względu na to „zawoalowane” odniesienie do Chrystusa Błogosławieństwa są również drogowskazem dla Kościoła,
czyli do każdego ucznia Chrystusa, który musi w nich rozpoznać
własny sprawdzian autentyczności. Drogowskazem w naśladowaniu
dotyczącym każdego, jakkolwiek – zgodnie z wielością powołań –
w różny sposób.
Następnie Benedykt proponuje przyjrzenie się poszczególnym
Błogosławieństwom.
Jako pierwsze omawia to „zagadkowe” wyrażenie „ubodzy w duchu”. Pojęcie „ubogi” zdaniem Benedykta było wielokrotnie odnoszone do autentycznych członków wspólnoty Izraela w Starym Testamencie, zwłaszcza w okresach niewoli babilońskiej. Ubóstwo jest
także cechą pobożności, wręcz z nią utożsamiane w Psalmach. Dla
nas interesujące i znaczące jest podkreślenie „ubóstwa” na kartach
Ewangelii. Maryja, Józef, Elżbieta, pasterze, uczniowie – to tez ludzie
ubodzy, dalecy od wielkich tego świata.
To prowadzi nas do odkrycia prawdy, którą ukazał św. Paweł w swej
doktrynie o usprawiedliwieniu: są to ludzie, którzy nie przechwalają
się swymi osiągnięciami przed Bogiem. Nie stają przed Bogiem jako
jak równoprawni z Nim partnerzy, którzy za swe czyny domagają się
odpowiedniej dla nich nagrody. Ludzie, którzy są świadomi swego
wewnętrznego ubóstwa, którzy kochają po prostu otwierają swe serce na Boże dary i żyją wewnętrzną harmonią z istotą i słowem Bożym. Przywołuje postać św. Teresy z Lisieux, która mówiła, że chce
stać przed Bogiem z pustymi rękami i wyciągać je ku Niemu.
Ubóstwo, o którym tu mowa, nigdy nie jest zjawiskiem wyłącznie materialnym. Takie ubóstwo nie zbawia bo serce ludzi dozna12
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jących ubóstwa materialnego może być zatwardziałe, zatrute i złe
– wewnątrz przeżarte żądzą posiadania, zazdrością, niepamiętające
o Bogu i spragnione dóbr zewnętrznych. Z drugiej strony nie jest to
postawa czysto duchowa – czyli faktycznie posiadam dobra materialne ale duchowo jestem od nich zdystansowany. Benedykt przywołuje postacie świętych, którzy radykalnie zrealizowali także ubóstwo
w sensie materialnym – św. Antoni pustelnik, św. Franciszek z Asyżu.
Ich ubóstwo można potraktować jako charyzmat – czyli osobisty dar
dla dobra wspólnoty Kościoła, przez który pokazany jest sprzeciw
wobec kultury posiadania.
Kolejne (nie w przekazie Ewangelii) Błogosławieństwo, które omawia Benedykt brzmi; „Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię”(Mt 5,5). Jest to właściwie cytat Psalmu:
„Pokorni posiądą ziemię”(Ps 37,11). Podejmuje pewien wątek egzegetyczny i językowy i stwierdza, że sens słowa „cichy” i „ubogi”
z poprzedniego Błogosławieństwa jest bardzo podobny. Ale można
tez przywołać słowa Jezusa o sobie samym: „Weźcie moje jarzmo
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”(Mt 11,29). Jezus objawia tu
pokorę i prostotę właściwą prawdziwie wielkim.
Z tym Błogosławieństwem dla cichych związana jest obietnica
posiadania ziemi. To niewątpliwie nawiązania do pierwszej obietnicy
jaką otrzymał Abraham – obietnicy ziemi obiecanej. A potem cała
historia Egiptu i tego, co po Egipcie. Ziemia obiecana była nie tylko
miejscem do życia. Ale była przede wszystkim synonimem wolności
- po niewoli w Egipcie. A więc „posiąść ziemię” znaczyło także „być
wolnym”. Jej uzyskania i utrzymanie wiązało się jednak z jednym niezwykle ważnym warunkiem – wiernością Bogu.
Ziemia jest także znakiem pewnej stabilności jej mieszkańców. Benedykt zauważa, że mądrość historii pokazuje iż władcy, tyrani przychodzą i odchodzą, a ludy ciche i pokorne trwają na swej ziemi. Snuje
następnie analogię do doświadczenia Kościoła, który trwa w jedności z Bogiem – widać to zwłaszcza na Eucharystii.
W ten sposób przechodzi do kolejnego Błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi”(Mt 5,9). Wyjaśniając to Błogosławieństwo Benenr 1 (46) 2015
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dykt snuje historyczną refleksję nt. pewnego kontrastu zarysowanego
w Ewangelii Łukasza – między Jezusem i Augustem, cesarzem, który
przypisał sobie tytuł „Twórcy światowego pokoju”. To przypomina Salomona, w którego imieniu jest shalom - pokój. Pan przyrzekł
Dawidowi – jego ojcu – „Oto urodzi ci się syn, będzie on mężem
pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło;
będzie miał bowiem na imię Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek”1Krn 22,9). Jednak dopiero Jezus jest prawdziwym
Synem Bożym i prawdziwym dawcą pokoju.
Tak więc Błogosławieństwo to zaprasza do bycia tym, czym jest
Syn, i do czynienia tego, co czyni Syn, po to byśmy sami się stali
„synami Boga” . I wyprowadza z tego bardzo konkretne wezwanie
duchowe: „Ma się to najpierw realizować w konkretnym miejscu obszaru naszego życia. Zaczyna się od tej podstawowej decyzji, o którą żarliwie prosi w imię Boga Paweł: „W imię Chrystusa prosimy:
pojednajcie się z Bogiem”(2Kor 5,20). Konflikt z Bogiem stanowi
punkt wyjścia wszystkich nieszczęść człowieka; jego rozwiązanie jest
podstawowym warunkiem pokoju w świecie. Tylko człowiek pojednany z Bogiem może się pojednać i żyć w harmonii ze sobą samym;
tylko człowiek pojednany z Bogiem i ze sobą samym, może wprowadzać pokój w swoim otoczeniu i na całym świecie.
Następnie Benedykt wraca do drugiego – w kolejności tekstu
ewangelicznego - Błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni”(Mt 5,2). I stawia pytanie – czy
właściwym jest smucić się i jeszcze ten smutek błogosławić?
Zauważa najpierw, że są dwa rodzaje smutku. Jest smutek, który
utracił nadzieję, który nie ufa już miłości i prawdzie i dlatego wyniszcza człowieka i rozkłada go od wewnątrz. Jest jednak i taki smutek,
który pojawia się jako efekt wstrząsu wywołanego w człowieku przez
prawdę – on doprowadza człowieka do nawrócenia i stawiania oporu złemu. Taki smutek jest uzdrawiający, ponieważ uczy człowieka
nowej nadziei i miłości. Przykładem pierwszego jest Judasz. Przykładem drugiego jest Piotr.
To Błogosławieństwo najlepiej możemy zrozumieć pod Krzyżem
Jezusa. Kiedy rozumiemy, że Krzyż jest ofiarą za grzechy i ukazuje
naturę i zło grzechu, to smutek pod Krzyżem burzy uśpione sumie14
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nie, prowadzi do przemiany i usprawiedliwienia. Krzyż staje się drogą
do błogosławieństwa.
I kolejne Błogosławieństwo: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”(Mt 5,6). Tu - zdaniem
Benedykta – obietnice otrzymują ci, którzy nie poddają się dyktatowi
panujących opinii i zwyczajów, lecz w cierpieniach stawiają im opór,
tutaj chodzi o ludzi, którzy się uważnie przypatrują i którzy szukają
rzeczy wielkich, autentycznej sprawiedliwości i niekłamanego dobra.
To chyba najważniejsze, wybrane wątki z refleksji Benedykta nad
Błogosławieństwami. Benedykt zwraca uwagę na to, że Kazanie na
Górze, a zwłaszcza Błogosławieństwa są czymś, co nazywa „zawoalowaną chrystologią”, czyli są przede wszystkim ukazaniem kim
jest Chrystus – zarówno sam w sobie, jako Ten, w którym spełniają
się zapowiedzi i obietnice Starego Testamentu, w którym dokonuje
się pełnia Objawienia i dzieło odkupienia. Ale także jest tu ukazane
kim Chrystus jest dla nas, albo – chyba lepiej – co zrobić, żebyśmy
byli prawdziwie jego uczniami. A także wskazuje na owoc tego bycia
z Chrystusem.
Ukazana jest tu postać Chrystusa, Człowieka, który jest Bogiem,
ale właśnie dlatego uniża się i ogołaca, aż do śmierci na Krzyżu.
Święci – od Pawła, przez Franciszka z Asyżu, po Matkę Teresę – żyli
zgodnie z tą opcją i tym samym pokazali nam zgodny z prawdą obraz człowieka i szczęścia. Jednym słowem, autentyczna moralność
chrześcijańska sprowadza się do miłości. Ta zaś jest oczywiście zaprzeczeniem egoizmu, jest wychodzeniem z siebie ku drugiemu. Tak
właśnie postępując człowiek odnajduje naprawdę siebie.
II. OJCZE NASZ
Powyżej powiedziano, że Chrystus wzywa nas i uzdalnia do nawiązania relacji z Bogiem. Ta relacja pozwala nam odkryć pełnię sensu
ludzkiego życia.
Ta myśl każe nam jednocześnie podkreślić że możliwość nawiązania relacji wynika zarówno z natury człowieka, i z tego, że Bóg przez
odkupienie nas do tego uzdolnił i wezwał, ale także, a może nawet
przede wszystkim, z natury Boga.
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Benedykt podkreśla, że Bóg, którego objawia Jezus, nie jest jednak
odległym Nieznajomym. On ukazuje nam swoje Oblicze w Jezusie;
wpatrując się Jego czyny i w Jego wolę, poznajemy myśli samego
Boga i Jego wolę.
Jeśli człowieczeństwo sprowadza się w istocie i objawia swoją pełnię w relacji do Boga, jasne jest, że nie może tu zabraknąć rozmowy
z Bogiem i słuchania Boga. Dlatego Kazanie na Górze uczy nas również modlitwy.
W Ewangelii Mateusza przekazanie Modlitwy Pańskiej poprzedza
krótka katecheza poświęcona modlitwie, która ostrzega nas przede
wszystkim przed jej fałszywymi formami. Modlitwa nie może być na
pokaz, musi dokonywać się w dyskretnym wnętrzu ludzkiego serca.
Dyskrecja jest czymś charakterystycznym dla relacji opartej na miłości.
Bóg zwraca się do każdego po imieniu, osobiście – właśnie w sercu. Miłość Boga do każdej jednostki jest całkowicie osobista i zawiera w sobie tajemnicę jednorazowości, czy lepiej indywidualności,
której nie można wystawiać na widok publiczny – jak nie wystawia
się na widok publiczny wyznań i aktów każdej innej miłości.
Istotna dla modlitwy dyskrecja nie wyklucza modlitwy wspólnej,
a taką ze swej istoty jest modlitwa Ojcze nasz.
Innym wypaczeniem modlitwy jest gadulstwo, potok słów, w którym ginie duch. Benedykt podkreśla, że będziemy się coraz lepiej
modlić, im częściej w głębi naszej duszy będzie się pojawiało odniesienie do Boga. A ono nie potrzebuje gadulstwa.
Modlitwa może i powinna wypływać z naszego serca, z naszych
potrzeb, nadziei, radości i cierpień, z naszego zawstydzenia się popełnianymi grzechami, jak i z wdzięczności za otrzymane dobro;
wtedy będzie modlitwą w pełni osobistą.
Taki sposób widzenia modlitwy nie wyklucza formuły modlitewnej. Benedykt zauważa, że potrzebujemy ciągle także „wspornika”
w postaci słów modlitwy, w których znalazło swój kształt spotkanie
z Bogiem zarówno całego Kościoła, jak i pojedynczych ludzi. Bez
tego „wspornika” nasza własna modlitwa i nasz obraz Boga nabierają charakteru subiektywnego i w końcu odzwierciedlają bardziej nas
samych niż Boga żywego. To w słowach modlitwy, które rodziły się
16
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najpierw z wiary Izraela, a następnie z wiary modlącego się Kościoła,
poznajemy Boga i siebie samych – wobec Niego.
Następnie Benedykt dokonuje analizy poszczególnych wezwań
zawartych w Modlitwie Pańskiej:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
Już pierwsze słowo ma fundamentalne znaczenie. Możliwość nazywania Boga Ojcem oznacza, że Syn jest Naszym Bratem. To jest
wielka pociecha człowieka, który uświadamia sobie, posiada, że odzyskał godność dziecka Bożego. W mowach Jezusa „ojciec” zawsze
jawi się jako źródło wszelkiego dobra, jako wzorzec prawego, doskonałego człowieka: miłosierny Ojciec i marnotrawny syn, Ojciec
miłujący każdego, Ojciec dający swoim dzieciom dobre dary…
Zauważa, że – niestety – współcześnie ta wielka pociecha płynąca
ze słowa „ojciec” nie zawsze jest odczuwalna, ponieważ często albo
w ogóle brak doświadczenia ojca albo z winy ojców bywa ono przyćmione.
To nie powinno jednak zniechęcać nas do odkrywania najgłębszego sensu tego wyrażenia. Kiedy Jezus mówi o ojcu ziemskim,
który daje dobre dary dzieciom, kończy to stwierdzeniem „o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”(Łk 11,13). A znaczy to, że dobrem, którym Bóg nas obdarowuje
jest sam Bóg – jest On sam. W ten sposób modlitwa jest sposobem
oczyszczania i korygowania naszych pragnień, tak żebyśmy na koniec mogli poznać, co nam jest naprawdę potrzebne: Bóg j Jego
Duch.
Ojcostwo Boga wobec nas ma dwa wymiary. Po pierwsze Bóg
jest naszym Ojcem ponieważ jest naszym Stwórcą. Jako stworzenia
w Nim mamy źródło naszego istnienia. To oczywiście odsyła nas do
biblijnej formuły „na obraz i podobieństwo Boga”. To wskazuje na
szczególny charakter samego stworzenia – człowieka, ale także na
szczególny charakter relacji między Stwórca a stworzeniem.
Po wtóre, ojcostwo Boga musimy widzieć przez pryzmat Chrystusa. Najbardziej znaczący jest wymiar dziecięctwa Bożego, które
zyskujemy w Chrystusie i przez Chrystusa – dzięki Jego dziełu odkupienia. W tym momencie nasze dziecięctwo nabiera charakteru dynr 1 (46) 2015
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namicznego. Nie jesteśmy jeszcze w pełni dziećmi Boga, lecz przez
naszą coraz głębszą wspólnotę z Jezusem mamy się nimi stawać
i być. Dziecięctwo utożsamia się z naśladowaniem Chrystusa. Dlatego słowo „Bóg Ojciec” jest skierowanym do nas samych wezwaniem:
mamy żyć jak dzieci Boże. To jest przykład roli słowa modlitwy. Słowo modlitwy nie tylko i nie tyle wypływa z naszej świadomości, co tę
świadomość kształtuje.
Święć się imię Twoje
Pierwsza prośba zawarta w Modlitwie Pańskiej przypomina nam
drugie przykazanie Dekalogu i każe nam się zastanowić nad tym, co
to jest takiego imię Boga. Benedykt przywołuje scenę z Księgi Wyjścia, w której Mojżesz spotyka Boga w płonącym krzewie i pyta Go
o imię. To miało znaczenie w środowisku politeistycznym. Jednak
Bóg ze swojej istoty jest tylko jeden i dlatego Mojżesz słyszy „Jestem,
który jestem”. On jest – nic więcej. Nie musi wyróżniać się pośród
innych bogów.
Po tym wszystkim rozumiemy, co znaczy święcenie imienia Boga.
Imienia Bożego można nadużywać i w ten sposób plamić samego
Boga. Imię Boga można sobie przywłaszczyć dla własnych celów
i w ten sposób zniekształcać obraz Boga. Dlatego – zauważa Benedykt – uzasadniona jest prośba, aby Bóg strzegła nas przed takimi
właśnie nadużyciami.
Ta prośba jest dla nas także wielkim rachunkiem sumienia: jak
obchodzę się ze świętym imieniem Boga? Czy z czcią podchodzę do
Jego obecności i bliskości – posuniętej do realnej obecności w Eucharystii? Czy troszczę się żeby o to, żeby to święte przebywanie
Boga z nami nie strąciło Go w błoto, lecz żeby nas podźwignęło ku
Jego czystości i świętości.
Pozornie prozaiczna prośba, prozaiczne przykazanie, a w rzeczywistości dotyka samej istoty naszej relacji z Bogiem…
Przyjdź Królestwo Twoje…
Ta prośba każe nam przypomnieć sobie to wszystko co powiedzieliśmy sobie o Królestwie Bożym – także w kontekście Błogosławieństw. Wypowiadając tę prośbę, uznajemy przede wszystkim
18
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prymat Boga: gdzie Jego nie ma, nic nie może być dobre. Gdzie nie
widzi się Boga, tam ginie człowiek i ginie świat.
W tym znaczeniu Jezus mówi do nas: „Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane”(Mt 6,33). Słowa te ustanawiają hierarchię priorytetów dla
działania człowieka i dla naszej codziennej postawy.
Nie ma krainy doskonałości, która działałaby automatycznie.
Wszelkie programy społeczne mówiące o doskonałym społeczeństwie bez konfliktów są zwykłą utopią. Jezus nie daje nam takich
łatwych, a przez to złudnych recept. Ustanawia natomiast decydujący o wszystkim priorytet; „królestwo Boże” równa się „panowaniu
Boga”, to zaś znaczy, że Jego wola staje się kryterium. Wola ta zaprowadza sprawiedliwość, polegająca na tym, że Bogu przyznajemy rację, w Nim też znajdujemy wzorzec praw panujących między ludźmi.
Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
W tym fragmencie Modlitwy Pańskiej od razu wyróżnić trzeba
dwa elementy. Po pierwsze – istnieje wola Boża, która nas dotyczy
i którą mamy pełnić. Po drugie – istota „nieba” polega na tym, że
zawsze się tam spełnia wola Boga albo, mówiąc inaczej, gdzie spełnia się wola Boga tam jest niebo. Istotę nieba stanowi zjednoczenie
z wolą Bożą, jedność woli i prawdy. Ziemia staje się „niebem”, gdy
spełnia się na niej wola Boża i w miarę jej spełniania.
Jest natomiast tylko „ziemią” – przeciwstawieniem nieba – gdy
uchyla się od pełnienia woli Bożej. Dlatego prosimy o to, żeby na
ziemi było tak, jak w niebie: żeby ziemia stała się „niebem”.
W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – czym jest „wola
Boża”? Jak ją rozpoznajemy? Jak możemy ją pełnić?
Benedykt podkreśla, że Pismo Św. wychodzi z następującego założenia: w swym wnętrzu człowiek zna wolę Bożą; głęboko w nas
jest zakorzeniona „współ-wiedza” z Bogiem, którą nazywamy sumieniem (por. Rz 2,15). Ale jest też tam zawarta świadomość, że
ta współ-wiedza, którą Stwórca dał człowiekowi stwarzając go na
„swój obraz i podobieństwo” uległa zaciemnieniu – przez grzech
pierworodny i jego duchowe skutki. Nie jest ona całkowicie zniszczona, ale „zaciemniona”.
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Dlatego Bóg do nas przemówił słowami objawienia się na przestrzeni historii. Jego słowo dociera do nas i wspomaga tę naszą wewnętrzną ograniczoną wiedzę. To są słowa Dekalogu i innych praw
Bożych.
Kiedy Jezus mówi nam o woli Bożej, to ma to szerszy sens. Ona
spełnia się w Jego posłannictwie: „Moim pokarmem jest wypełnić
wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”(J 4,34). Wola
Boga jest tutaj dzieło odkupienia i uświęcenia człowieka. Ten wątek
nabiera szczególnego znaczenia w Ogrójcu „Nie moja ale Twoja wola”(Mt 26,29).
Jest to – zdaniem Benedykta - jakiś szczególny wgląd w człowieczeństwo Jezusa. Jednocześnie jest to moment, w którym my uświadamiamy sobie, że tylko we wspólnocie z Jezusem potrafimy nie tylko poznać wolę Boga – oczyścić i udoskonalić „współ-wiedzę”, ale
także to we wspólnocie z Nim uczymy się pełnienia woli Bożej. A to
jest droga uświęcenia - budowania jedności z Bogiem.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Ta prośba wydaje się najbardziej „ludzką”. Zdaje się, że Pan kieruje swe spojrzenie i nasze myśli na to co konieczne, wie o naszych
ziemskich potrzebach i uznaje je. On, który sam mówi uczniom „Nie
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani
o swoje ciało, czym się macie przyodziać”(Mt 6,25), zaprasza nas
jednak do modlitwy o pożywienie i do powierzania w ten sposób
naszych trosk Bogu.
Jednak nie można spłycić tego wezwania do prostych życiowych
potrzeb. Benedykt przywołuje myśl św. Cypriana, który snuje analogię między „nasz” przy Ojcu i „nasz” przy chlebie. Także tutaj modlimy się w społeczności uczniów, w społeczności dzieci Bożych, i nikomu nie wolno myśleć tylko o sobie. Chodzi o ludzką solidarność.
I odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Ta prośba zakłada świat, w którym istnieje wina – wina ludzi wobec ludzi, wina ludzi wobec Boga. Każde przewinienie wobec ludzi
zawiera w sobie pewnego rodzaju zranienie prawdy i miłości, a więc
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przeciwstawienie się Bogu, który jest prawdą i miłością. Usuwanie
winy stanowi centralny problem każdej ludzkiej egzystencji. Wokół
tego zagadnienia krąży historia religii.
Wina prowokuje do rewanżu i w ten sposób tworzy się łańcuch
przewinień, w którym zło winy nieustannie narasta i coraz trudniej
się z niego wydobyć.
W tej prośbie Pan nam mówi: winę można usunąć nie przez rewanż, lecz przez przebaczenie.
Temat przebaczenia przenika całą Ewangelię. Spotykamy go na
początku Kazania na Górze: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie…”(Mt
5,23n). Nie można przystąpić do Boga bez pogodzenia się z bratem.
Uprzedzenie go w geście pojednania, wyjście mu naprzeciw, stanowi
warunek oddawania czci Bogu we właściwy sposób.
Benedykt przywołuje szereg scen i tekstów ewangelicznych mówiących o tym temacie: przypowieść o bezlitosnym słudze, prośba
z Krzyża – „odpuść im…”.
Aby zrozumieć tę prośbę, trzeba postawić sobie pytanie: czym jest
przebaczenie? Co się w nim dokonuje?
Wina jest rzeczywistością, obiektywną siłą siejącą zniszczenie,
którą należy pokonać. Dlatego przebaczenie musi być czymś więcej
niż tylko zignorowaniem winy i intencją puszczenia jej w niepamięć.
Winę należy przeobrazić, uleczyć i dopiero w ten sposób ją pokonać.
Przebaczenie coś człowieka kosztuje – najpierw tego, który przebacza. Musi on najpierw pokonać w sobie doznane zło. Dopiero
wtedy będzie potrafił przyjąć tego, komu przebacza. To często boli
i kosztuje.
I nie wódź nas na pokuszenie
Sformułowanie tej prośby może wydawać się rażące – przecież
Bóg na pewno nie prowadzi nas na pokuszenie; „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega
pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi”(Jk 1,13).
Pewnym wyjaśnieniem są słowa Ewangelii: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła”(Mt 4,1).
Pokusa wychodzi od diabła. Jezus przyszedł aby go pokonać.
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Gdy wypowiadamy tę prośbę, to mówimy Bogu – wiem, że potrzebne są doświadczenia, i że mogę je przejść jak przeszedł je Jezus,
a wcześniej Hiob, ale nie przesuwaj tych granic mojej „wytrzymałości” i bądź przy mnie z Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara
zacznie już dobiegać do końca.
Można też na to spojrzeć w perspektywie duchowo-psychologicznej. Pokusa może bowiem prowokować postawę duchowej pychy – ja
sam sobie poradzę, albo rozpaczy – jestem bezradny. Obie postawy
prowadzą do katastrofy. Pierwsza prowadzi do nierozważnego wystawiania się na pokusy, a druga do beznadziejnego niepodejmowania walki. Obie są wynikiem ignorowania, odrzucenia Boga.
Ale nas zbaw ode złego
Ostatnia prośba nawiązuje do poprzedniej i nadaje jej kształt pozytywny. Bóg tutaj nie dopuszcza zła, ale nas od niego wybawia.
Istota tego wezwania jest pojęcie „zło”. Benedykt zwraca uwagę,
że może to być sens osobowy – od złego (ducha), lub bezosobowy
– od wszystkiego co jest złe. Takich doświadczeń nie brakowało na
przestrzeni historii – począwszy od rzymskiego imperium prześladującego uczniów, po współczesne totalitaryzmy. Ale zło może mieć
też wymiar bardziej „kameralny”.
Na koniec zwraca uwagę na naszą duchową powinność. Możemy
i powinniśmy ostatnią prośbę rozumieć jako nasz rachunek sumienia,
jako wezwanie do współodpowiedzialności i współdziałania w przezwyciężaniu potęgi zła. Musimy jednak przy tym ciągle mieć przed
oczyma właściwą hierarchię dóbr i związek nieszczęść ze złem moralnym.
III. ORĘDZIE PRZYPOWIEŚCI
Niezwykle istotnym elementem orędzia Jezusa są przypowieści,
z którymi spotykamy się na kartach Ewangelii. Warto się im przyjrzeć
– jako formie przepowiadania i przesłaniu zawartym z kilku z nich.
Można powiedzieć, że przypowieści są świadectwem osobowości
Jezusa - jasności, prostoty, kreatywności. Wyczuwa się w nich bliskość Jezusa – nawet jeżeli uwzględnimy specyfikę języka aramejskie22
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go i kontekst kulturowo-cywilizacyjny w jakim zostały powiedziane,
a który jest przecież nam odległy. Mimo tego, a może właśnie dlatego, ciągle musimy się pytać co Jezus chce nam powiedzieć.
Benedykt stawia pytanie, czy raczej przywołuje pytanie apostołów – dlaczego mówi w przypowieściach? „Wam dana jest tajemnica
królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje
się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali
uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana
tajemnica”(Mk 4,11n).
Czy z tych słów można wyciągnąć wniosek, że orędzie ma dotrzeć
tylko do zamkniętego, ograniczonego grona odbiorców? To stałoby w sprzeczności z ideą powszechności zbawczego orędzia. Benedykt wyjaśnia ten problem przez nawiązanie do faktu, że był to cytat
z proroka Izajasza. I postać, a przede wszystkim losy proroka są tu
kluczowe. Prorok nie zostaje przyjęty, zostaje odrzucony i prześladowany. To należy przenieść na Osobę Jezusa. Biblię należy odczytywać
w całości. Wtedy Osoba Jezusa jawi się jako ktoś, kto zwieńczy swoją
misje na krzyżu.
Następnie zwraca uwagę na mechanizm działania przypowieści.
Ona wymaga od słuchacza podjęcia pewnej drogi ku zrozumieniu
słowa, a ostatecznie ku samemu mówiącemu. To oczywiście zakłada
pewien wysiłek ze strony adresata. Jest też w tym pewne ryzyko, że
okaże się on niezdolny do spełnienia tego zadania. Może też być, że
ktoś – zwłaszcza w przypadku przypowieści dotyczącej jego życia
i to życie zmieniającej – może nie zechce poddać się temu postulowanemu dynamizmowi.
To sprowadza nas z powrotem do słów Jezusa o widzeniu i niewidzeniu, słuchaniu i nierozumieniu…
1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37)
Opowiadanie o miłosiernym Samarytaninie wieńczy niezwykłe
znaczący dialog, którego przedmiotem był problem najważniejszego przykazania, czy pytanie o warunek osiągnięcia zbawienia.
Ten dialog referowany jest przez trzech Ewangelistów. U Łukasza
dialog ten kończy się pytaniem „Któż jest moim bliźnim?”. Trudno dociec, czy pytający próbuje rzeczywiście dowiedzieć się, czy
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też usprawiedliwić swój brak gotowości traktowania jako bliźniego
każdego człowieka.
Jezus na to pytanie odpowiada przypowieścią, której treść doskonale znamy. Pobitego mijają kapłan i lewita. Nadchodzi Samarytanin.
Wzrusza się głęboko. Zdjęty głęboką litością, sam staje się bliźnim,
nie myśląc o żadnych problemach i niebezpieczeństwach. Problem
zostaje tu przeniesiony na inną płaszczyznę: nie chodzi już o to, kto
jest lub nie jest moim bliźnim. Chodzi o mnie samego. Ja muszą stać
się bliźnim, a wtedy ten drugi ma dla mnie takie samo znaczenia „jak
ja sam”. Samarytanin czyni siebie bliźnim tego drugiego i pokazuje
mi, że sam w swoim sercu muszę nauczyć się bycia bliźnim i że odpowiedź noszę w sobie samym.
Benedykt snuje na tym tle refleksję nad współczesnością. Pisze o tym,
że dzisiaj mamy powinność uczynienia się bliźnimi dla innych ludów,
upokorzonych, wyzyskanych, historycznie przez innych skrzywdzonych.
Dokonuje następnie prezentacji występujących w historii interpretacji tego tekstu. Wydobywa z nich elementy dla nas znaczące. Jak
np. różne poziomy zranienia człowieka - którego uosabia napadnięty
w przypowieści – od zranienia cielesnego, po zranienia duchowe. Leczącym jest Bóg, który „leje na nasze rany oliwę i wino” – które są
symbolami sakramentów.
Wydaje się, że najbardziej znaczący jest ten wątek „odwróconego
porządku” bliźniego. Nie jest najważniejsze kto jest moim bliźnim,
ale to, dla kogo ja stanę się bliźnim.
2. Przypowieść o dwu braciach – o miłosiernym ojcu
– o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32)
Benedykt przywołuje te trzy tytuły przypowieści. Przyznaje, że
najczęściej funkcjonuje tytuł „o synu marnotrawnym” – z racji wyrazistości tej sylwetki.
Uzasadnieniem pierwszego tytułu – najrzadziej spotykanego –
byłby kontekst. Do Jezusa przychodziło wielu grzeszników i celników aby Go słuchać. Na co szemrali faryzeusze. Zauważa też, że
wątek dwu braci przewija się przez całą Biblię – począwszy od Kaina
i Abla, a skończywszy na kliku ewangelicznych tekstach. Zawsze jest
między nimi jakiś kontrast.
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Na początku mamy postać syna marnotrawnego, ale i wielkodusznego ojca, który przychyla się do prośby syna i daje mu część
majątku. Daje mu jednocześnie wolność. Ojciec mógł przewidzieć
co się stanie, ale pozostawia swobodę decyzji.
W tradycji chrześcijańskiej dostrzega się tutaj wewnętrzne oddalenie się człowieka od Boga, które „zaryzykował” Bóg dając człowiekowi wolność. Syn – a właściwie człowiek – jednak chce absolutnej
wolności, chce korzystać z życia pełnymi garściami, odrzuca przykazania. Benedykt zauważa: czy trudno nam dostrzec tutaj ducha
współczesnego buntu przeciw Bogu i prawu Bożemu? Widać tu odrzucenie wszelkich dotychczasowych norm i domaganie się nieograniczonej wolności.
Człowiek, któremu wydawało się, że jest całkowicie wolny, stał się
rzeczywistym niewolnikiem – pastuchem świń, a szczęściem dla niego byłoby otrzymanie czegoś z ich karmy. Człowiek, który wolność
rozumie jako całkowitą samowolę, jako kierowanie się wyłącznie
własną wolą i chodzenie tylko własnymi drogami, żyje w zakłamaniu, ponieważ sama jego istota jest relacyjna, a jego wolność jest dla
dzielenia z innymi. Fałszywa autonomia prowadzi do zniewolenia.
Historia dowiodła tego niezbicie. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem
nieczystym – stąd „sługa świń” to przejaw krańcowej alienacji i zubożenia człowieka. Całkowicie „wolny” stał się niewolnikiem.
W tym momencie dokonuje się nawrócenie. Zrozumiał swoją tragiczną sytuację. Zrozumiał, że w domu był człowiekiem wolnym.
Zrozumiał, że słudzy jego ojca mają więcej wolności niż on, który
konsumował „absolutna wolność”. Jego zwrot polegał na tym, że
zrozumiał to, że stał się całkowicie wyobcowany, że „żyje w obcej
krainie”. Dlatego wyrusza w drogę powrotną - „do domu” ojca.
Ojciec ujrzał syna „gdy był jeszcze daleko”. Wychodzi naprzeciw,
nie słucha do końca wyjaśnień syna, tylko obejmuje go, zaprasza na
ucztę pełną radości z tego, że ten który zaginął - odnalazł się, który
umarł – znów ożył.
W tym miejscu Benedykt stawia dosyć zaskakujące pytanie, którego pewnie nigdy sobie nie postawiliśmy. Jeżeli ojciec z przypowieści,
to Bóg Ojciec, to gdzie tu jest miejsce na Chrystusa. Używając języka
teologicznego, Benedykt pyta o chrystologiczny sens tej przypowieści.
nr 1 (46) 2015

25

Przywołuje przykłady tzw. interpretacji alegorycznej niektórych Ojców Kościoła, którzy ramiona ojca obejmujące syna utożsamiali z Synem
i Duchem Św. Może to piękne, ale tylko „alegoria” stwierdza Benedykt.
Zwraca uwagę, że w całości Ewangelii, w innych przypowieściach
swoją postawę wobec grzeszników uzasadnia postawą Ojca. W ten
sposób Jezus staje się objawieniem miłosierdzia Ojca. On się z tym
miłosierdziem utożsamia. Szczytem tego objawienia jest oczywiście
misterium Męki i Zmartwychwstania.
Teraz na scenę wychodzi starszy brat. Nie może mu się pomieścić
w głowie, że temu utracjuszowi, który cały majątek przepuścił z ladacznicami, teraz bez okresu próby, urządza się ucztę. To sprzeciwia
się jego poczuciu sprawiedliwości. Jego serca zalewa gorycz. Ujawnia,
że on też jakoś tęsknił za wolnością bez granic. Teraz może żałuje, że
był taki „porządny”. Ale w tym wszystkim jakoś zgorzkniał w sobie
i nie dostrzega łaski i radości bycia u siebie. Ojciec uświadamia mu
wzniosłość jego sytuacji: „wszystko co moje do ciebie należy”(Łk
15,31). Benedykt dostrzega tu paralelę do słów Jezusa o jego relacji
z Ojcem: „Wszystko moje jest twoje, a Twoje jest moje”(J 17,10).
Przypowieść kończy się w tym miejscu; nie dowiadujemy się niczego o reakcji starszego brata. Nie wiemy jak potoczyły się ich losy.
Na tę przypowieść można patrzeć – zdaniem Benedykta – przez
pryzmat historycznego kontekstu czasów Jezusa. Spotykamy tam
często wątek zgorszenia faryzeuszy i innych „sprawiedliwych” tym,
że Jezus otacza się i okazuje życzliwość grzesznikom.
Ale trzeba dodać także inny punkt widzenia. W rozgoryczeniu
spowodowanym dobrocią Boga widoczna jest wewnętrzna gorycz
okazywanego posłuszeństwa, ukazująca jego granice: w swym sercu
chętnie by wyruszyli ku wielkiej wolności. Jest tu skrywana zazdrość
tego, na co pozwolił sobie młodszy brat. Wolność przeżywają jako
niewolę i nie dojrzeli do autentycznego synostwa. Tak więc w tej
przypowieści Ojciec mówi przez Chrystusa do nas, pozostających
w domu, żebyśmy i my rzeczywiście się nawrócili i cieszyli swą wiarą.
3. Przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk 16,19-31)
W tej historii znowu stają przed nami dwie kontrastujące postacie:
pławiący się w dostatkach bogacz i ubogi, który nie może korzystać
26
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nawet z odpadków ze stołu bogacza. W przeciwieństwie do poprzedniej przypowieści tutaj mamy odmalowany nieodwołalny koniec obydwu bohaterów.
Historia opisana w przypowieści zdaje się nawiązywać do treści
psalmów, w których sprawiedliwy ubogi żali się Bogu, że cynik żyje
w dostatku. Za tym kryje się stara tradycja Izraela, według której
Bóg nagradza sprawiedliwego dostatkiem, a grzech jest karany nieszczęściem. Z czasem to zaczęło ewoluować, ale ciągle cierpiącemu
sprawiedliwemu, który widzi bogactwo niegodziwca, grozi niebezpieczeństwo pobłądzenia w wierze. Rodzą się w jego sercu pytania:
czy Bóg rzeczywiście nie widzi, nie słyszy? Czy nie obchodzi Go los
człowieka? Czy więc na próżno dochowałem wierności Bogu?
Ale takie widzenie pozostaje na poziomie materii, doczesności.
Odpowiedzią jest inny psalm: wybaw mnie „od ludzi, którym obecne
życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami; których synowie jedzą do sytości, a resztę zostawiają swoim
małym dzieciom. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem”(Ps 1714n).
Mamy tu dwojakie nasycenie: nasycenie dobrami materialnymi
i nasycenie wpatrywaniem się w Boże oblicze. Benedykt mówi, że
nastąpiło tu specyficzne duchowe przebudzenie. Człowiek poznaje
gdzie jest rzeczywiste szczęście. „Ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął
moją prawicę; (…) Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem
z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. (…) Mnie zaś dobrze jest być blisko
Boga”(Ps 73, 233.25.28).
Benedykt zdaje sobie sprawę, że takie słowa można potraktować
jako tanią pocieszankę i stwierdza, że nie jest to pocieszanie się myślą o przyszłym świecie. Jest to otwarcie się na autentyczną wielkość
człowieczeństwa, której zwieńczenie stanowi powołanie do życia
wiecznego.
Refleksja ta tylko pozornie – mówi Benedykt – oddaliły nas od
przypowieści. W rzeczywistości Pan tą przypowieścią chce nas doprowadzić te tego specyficznego „przebudzenia”. Nie chodzi tu o łatwe, zrodzone z zazdrości, potępianie bogatych i bogactwa. W psalmach ubogi doszedł do wniosku, że zazdroszczenie tego rodzaju
bogactw jest niemądre.
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Bogacz na tym świecie był pustym człowiekiem, który swą pustkę
chciał zapełnić bogactwami. Na tamtym świecie wyjdzie na jaw ta
prawda, która była już tutaj na ziemi, ale bogacz chciał ją przykryć
purpurą i bisiorem. Przypowieść budząc nas, jest dla nas wezwaniem
do miłości i odpowiedzialności za naszych braci – zwłaszcza ubogich.
Warstw tej przypowieści jest więcej. Kolejną, na którą zwraca
uwagę Benedykt, jest kwestia znaków i ich siły argumentacji. Bogacz
domaga się znaku – poślij kogoś do moich braci, niech ich ostrzegą. Abraham – a za nim Jezus – twierdzą, że jeżeli ktoś nie wierzy
słowom Pisma, to nie uwierzy nawet znakom z tamtego świata. Wielokrotnie Jezus spotyka się z żądaniem znaku ze strony faryzeuszy.
Zgadza się tylko na znak Jonasza – 3 dni we wnętrzu ziemi.
Jest jasne znakiem dla ludzi jest Syn Człowieczy – sam Jezus.
A jest tym znakiem najpełniej w misterium paschalnym, w tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania. On sam jest znakiem Jonasza. Ta przypowieść zaprasza nas do wiary w Jezusa – prawdziwego Łazarza z tej
przypowieści.
W ten sposób, ta przypowieść staje się nie tylko przypowieścią
o duchowości na poziomie Caritas, ale o fundamentalnej wierze w Jezusa Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał. Wydaje się, że na
ten wymiar przypowieści nie zwracamy uwagi słuchając tego dramatycznego opowiadania.
Tych kilka fragmentów pokazuje nam kilka znaczących wątków,
znaczących dla naszego sposobu patrzenia na Jezusa i odbierania
Jego przesłania. Rozróżniamy „wiarę w Jezusa” i „wiarę Jezusowi”.
Wydaje się, że w tych wszystkich rozważaniach skupiliśmy się na tym
drugim aspekcie – „wierzę Jezusowi”.
Powstaje jednak pytanie – dlaczego wierzymy Jezusowi i dlaczego
jego nauczanie miałoby mieć dla nas walor zobowiązujący? Właśnie
dlatego, że istnieje wiara w Jezusa. Inaczej brzmią i obowiązują słowa
pochodzące od człowieka – tylko człowieka, a inaczej słowa pochodzące od Boga-człowieka. A to już jest „wiara w Jezusa”.
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Orędzie
Papież Franciszek

XXIII Światowy Dzień Chorego 2015

Sapientia cordis.
„Niewidomemu byłem oczami,
chr omemu służyłem za nogi”. (Hi 29,15)

Drodzy bracia i siostry,
z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez
św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich, którzy nosicie
ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście złączeni z cierpiącym
ciałem Chrystusa; jak również do Was, pracowników i wolontariuszy
zaangażowanych w służbie zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas
do medytacji słów z Księgi Hioba: “Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi” (29,15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).
1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak określa ją św. Jakub w swoim Liście, “czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich
i obłudy” (3,17). Z tego też powodu jest ona postawą wlaną przez
Ducha Świętego w umysły i serca tych, którzy potrafią otworzyć się
na cierpienia braci i dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy zatem
naszym zawołanie Psalmu: “Naucz nas liczyć dni nasze / abyśmy
osiągnęli mądrość serca” (Ps 90,12). W tej mądrości serca (sapientia
cordis), która jest darem Boga, możemy zebrać owoce Światowego
Dnia Chorego.
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, która
zawiera słowa “Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem
za nogi” jest podkreślony wymiar służby potrzebującym ze strony
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tego prawego człowieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród starszych miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w trosce
o sierotę i wdowę (por. Hi 29, 12-13).
Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są “oczami niewidomego” i “stopami chromego”! Osoby, będące blisko chorych, którzy
potrzebują stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się męcząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć
przez kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy
lub nawet lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić
swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga uświęcenia!
W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób szczególny na bliskość Pana.
3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok
chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga, który kształtuje
nas na obraz swego Syna, który “nie przyszedł, aby Mu służono, lecz
aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Jezus sam
powiedział: “Ja jestem pośród was jako ten, który służy” (Łk 22, 27).
Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia wartości towarzyszenia, często w sposób cichy, tym naszym
siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej bliskości i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umocnieni. Jakież wielkie kłamstwo
kryje się natomiast w niektórych wyrażeniach, które kładą nacisk na
tzw. “jakość życia”, przekonując do uwierzenia, że życie poważnie
dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji!
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat,
w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką
ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest się pochłoniętym
przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy do wykonania i w ten
sposób łatwo zapomina się o wartości bezinteresownej opieki nad
bliźnim. U źródeł takiej postawy jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana: “Wszystko to Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
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Dlatego chciałbym przypomnieć raz jeszcze, “absolutny priorytet,
jakim jest wyjście poza siebie ku bratu”, jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moralnych
i jako najjaśniejszy znak przy dokonywaniu rozeznania na drodze duchowego rozwoju, w odpowiedzi na absolutnie bezinteresowny dar
Boga. (Adhortacja Apostolska, Evangelii gaudium, 179). Z samej natury misyjnej Kościoła wypływa “czynna miłość wobec bliźniego,
współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje” (tamże).
5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osądzania
go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć chorych i czasu na
ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się przy nich, jak przyjaciele
Hioba: “Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie
wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu”(Hi 2,13). Przyjaciele
Hioba jednakże ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli,
że jego nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast
prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania
nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu.
Doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną odpowiedź
tylko w Krzyżu Jezusa, najwyższym akcie solidarności Boga z nami,
zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosiernym. I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje na zawsze wpisana w ciało Chrystusa
zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem
dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary (por. Homilia podczas
Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.).
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność
przeważają w naszym życiu, będącym darem dla innych, doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem
do uzyskania i umocnienia mądrości serca. W ten sposób staje się
zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu swego doświadczenia, zwracając
się do Boga, mógł stwierdzić: “Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42,5). Również osoby zanurzone
w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak z wiarą, mogą stać
się żywymi świadkami tej wiary, która pozwala współistnieć z samym
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cierpieniem, pomimo że ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go zrozumieć.
6. Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyjęła w swoim łonie
i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, powierzam tegoroczny Światowy Dzień Chorego.
O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za
wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez samo doświadczenie
cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca.
Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę moje Apostolskie Błogosławieństwo.
Watykan, 3 grudnia 2014 r.,
w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
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Refleksje

Uczestnicy rekolekcji i goście z Białorusi

Aleksandra Kuczma
Ostrów Wielkopolski

Moje refleksje z rekolekcji formacyjnych SFKP
(Poznań - Morasko, 12-14 września 2014 r.)

Rekolekcje odbyły się w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa klasztoru
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Hasło: „Wierzę w Syna Bożego”
Wierzymy Jezusowi, bo naucza nas dialogu z Bogiem, który jest
Bogiem potężnym w miłosierdziu, łagodnym i przebaczającym przez
ukrzyżowaną miłość. Rekolekcje rozpoczęły się mszą świętą, po której nastąpiło spotkanie uczestników (około 20 osób ze wszystkich
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kół). Przedstawiono program rekolekcji, które prowadził ks. Adam
Sikora. Tematy to:
• „Kazanie na górze”
• „Ojcze nasz”
• „Orędzie przypowieści”
W sobotę 13 września br. po porannych godzinkach ks. Adam wygłosił wykład pod tytułem „Kazanie na górze”. Analizę „Kazania”
oparł ksiądz Adam na tezach zawartych w książce papieża Benedykta XVI (jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku) – „Jezus
z Nazaretu” jego I części – nauczanie Chrystusa. Papież nawiązał
do szczegółów mało znanych z życia Chrystusa nazywając Go przychodniem z Galilei – nowym Mojżeszem. Góra, na której nauczał Jezus była miejscem, gdzie autorytetem przed Nim byli prorocy. W porównaniu z Górą Synaj, jest niewielką górą – miejscem gdzie obecnie
znajduje się kościół „Ośmiu błogosławieństw”. Jest miejscem odpowiednim do wyciszenia. Mistyka tej góry nawiązuje do góry Synaj
– miejsca nauczania Mojżesza: góry nieprzystępnej, groźnej, trudnej,
która ukazuje nam Boga starotestamentowego, pełnego grozy.
„Góra Błogosławieństw” w nauczaniu Jezusa ukazuje nam Boga
świadomego swej potęgi przez miłosierdzie, dobroć i miłość przebaczającą wyrażoną w ukrzyżowaniu. Kazanie na Górze jest nową
Księgą Przymierza, nową konstytucją ludu bożego.
Starotestamentowy Dekalog jest adresowany do potencjonalnego
grzesznika, a błogosławieństwa - do potencjonalnego świętego. To
przeciwstawianie dotyczy formy, a nie treści. Benedykt pisze, że błogosławieństwa są istotą biografii Chrystusa, są ideą przewodnią do
naśladowania. Jezus Chrystus przychodzi do nas, jako zaprzeczenie
egoizmu, by odkryć najgłębszy sens Bożego prawa i dialogu Boga
z człowiekiem. Błogosławieństwa są obietnicami, z których wyłania
się nowy obraz świata i człowieka, są przewartościowaniem.
Następnie w oparciu o interpretacje papieża Benedykta ks. Adam
omówił treść niektórych błogosławieństw np.: błogosławieni...
1. ... ubodzy w duchu
2. ... którzy wprowadzają pokój
3. ... którzy się smucą
4. ... którzy łakną i pragną sprawiedliwości
34
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Jezus w „Kazaniu na Górze” ukazuje nam obraz prawego człowieka, którego życie jest dobre tylko w relacji do Boga, którą zyskuje
tylko dzięki Chrystusowi, a ona jest istotą naszej wiary.
Tematem drugiej konferencji była interpretacja modlitwy „Ojcze
nasz” dokonana przez papieża Benedykta.
W naszym człowieczeństwie nie może zabraknąć słuchania Boga
i rozmowy z Nim, wynika to z natury człowieka. Tą rolę spełnia
modlitwa, która ma być wyrazem miłości do Boga. Ma być przeżywaniem w intymności serca, indywidualnie, niewystawiona na widok
publiczny, dyskretna bez fałszywego manifestowania i gadulstwa.
Ma wypływać z naszego serca, potrzeb, nadziei, radości i cierpień,
z zawstydzenia popełnianymi grzechami, ale i też wdzięczności za
otrzymane dobro. Według filozoficznej zasady myśl wyprzedza słowo, ale w modlitwie zwłaszcza biblijnej najpierw są słowa, które
podporządkowują sobie myśli. Tak, więc modlitwa kształtuje naszą
świadomość. Tekst „Modlitwy Pańskiej” wypływa z modlitwy Jezusa
z Bogiem, czyli Syna z Ojcem. Na prośbę uczniów Jezus przekazał
tekst modlitwy wspólnotowej, jaką jest „Ojcze nasz”. Jest skierowana do uczniów Jezusa i dzieci Bożych zgromadzonych w Kościele,
wolnych od egoizmu i otwartych na bliźnich, mających żyć zgodnie z prawem Boskim. Człowiek prawa Boskiego nie może odbierać,
jako heteronomię, czyli prawa egzekwowanego przez kary, ani też
przez autonomię, które wyraża się samowolą w interpretacji prawa.
Człowiek, prawo Boże odbiera przez teonomię, czyli współwiedzę
z Bogiem, która ma być drogowskazem na życie mimo zaciemnienia przez grzech pierworodny. Następnie ksiądz Adam przedstawił
szczegółową analizę wezwań zawartych w „Modlitwie Pańskiej” według współczesnej interpretacji papieża Benedykta.
Po mszy świętej zgodnie z programem odbył się spacer przy pięknej pogodzie na Górę Moraską (154 m. n.p.m.), gdzie w rezerwacie
przyrody w parku meteorytowym, w otoczeniu siedmiu kraterów,
obejrzeliśmy unikatowy żelazny meteoryt sprzed 5 tyś. lat o średnicy
około 60 cm. Do spaceru dołączyli do nas studenci V roku farmacji
z Witebska na Białorusi, którzy gościli w Poznaniu na zaproszenie naszego Wydziału Farmacji. Przy wspólnej kawie była okazja na serdeczną rozmowę i wymianę doświadczeń o studiach i naszym zawodzie.
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Przy meteorytach

Po różańcu obejrzeliśmy przeźrocza z wycieczki Koła Poznańskiego SFKP w dniu 14.06.2014 „Szlakiem drewnianych kościołów
północnej Wielkopolski” i wysłuchaliśmy sprawozdania mgr Jolanty Radeckiej z egzekutywy FIPS w Warszawie. Sobotnie spotkanie
w Morasku zakończyło się projekcją filmu o Bazylice św. Franciszka
w Asyżu i o św. Franciszku.
W niedzielę 14.09 br. po porannej modlitwie w kaplicy omawiano
sprawy organizacyjne. Ustalono wstępny termin rekolekcji Wielkopostnych w 2015 r. Mają być zorganizowane przez Katowickie Koło
SFKP. Mgr Piotr Klima przedstawił w imieniu organizatorów proponowany termin na 2-3.03.2015 w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach koło Rybnika. Mogą być one połączone z wykładami sekcji Historii Medycyny i Farmacji, które się odbędą tam
w dniach od 27.02.15 do 01.03.15. Proponowany temat rekolekcji to:
„Cnoty chrześcijańskie w zawodach medycznych”.
Mgr Jolanta Radecka poprosiła, by materiały do wydruku w Biuletynie trafiły do zarządu koła lub redakcji pisma zgodnie z zasadami
przygotowania tekstu.
Tematem trzeciej konferencji po mszy św. niedzielnej było „Orę36
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Pogawędki przy kawie

dzie przypowieści”. Wg Benedykta XVI Jezus w przypowieściach
pokazuje nam, w jaki sposób dociera do nas światło Boże przez pryzmat rzeczy tego świata i spraw dnia codziennego. Przypowieści są
dowodem osobowości Chrystusa, pokazują jak rozumieć język biblijny. Mają dotrzeć nie tylko do wybranych, a do nas wszystkich, przez
perspektywę rzeczywistości, gdyż nie jest to wiedza abstrakcyjna. Ks.
Adam w oparciu o analizę papieża szczegółowo omówił trzy przypowieści według ewangelii św. Łukasza”
1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
2. Przypowieść o dwóch braciach: o miłosiernym ojcu i o synu
marnotrawnym.
3. Przypowieść o bogaczu i ubogim łazarzu.
Wszystkim trzem konferencjom przyświecało motto: „Wierzyć
w Jezusa czy wierzyć Jezusowi?”. Konkluzja jest jasna: jedno bez drugiego nie może być orędziem zbawienia.
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Michał Karbownik
Łódź

Relacja z rekolekcji wielkopostnych SFKP
Porszewice k. Łodzi, 21-23 marzec 2014 r.

W dniach 21-23 marca 2014
w Diecezjalnym Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach koło Łodzi, odbyły się
rekolekcje wielkopostne SFKP.
Prowadził je archidiecezjalny
duszpasterz służby zdrowia archidiecezji łódzkiej ks. kanonik
Paweł Sudowski. Zostały one
zorganizowane po raz pierwszy
przez koło łódzkie.
Spotkaliśmy się w piątkoOśrodek w Porszewicach we popołudnie rozpoczynając wielkopostny czas skupienia mszą św. W rekolekcjach
uczestniczyło 15 osób: z koła poznańskiego - 6 osób, warszawskiego
- 3, lubelskiego - 2 i łódzkiego - 4 osoby. Pierwsze wieczorne spotkanie dało możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych kół
SFKP i konstruktywnej wymiany doświadczeń.
Sobota była dniem intensywnej modlitwy i zasłuchania w Słowo
Boże i konferencje prowadzone przez ks. Pawła nt.:
1. Aspekty chrześcijańskiej antropologii człowieka. Poprawny
ogląd człowieka to „duch ucieleśniony, ciało uduchowione”.
2. Sumienie jako wypowiadanie się Ducha Św. w człowieku. Dowiedzieliśmy się, że sumienie jest bardzo ważnym zmysłem przedpoznaniowym reagującym jeszcze przed rozumem.
Miłym akcentem był podwieczorek integracyjny w uroczej altanie,
przy pięknej wiosennej pogodzie i śpiewie ptaków. Obfitował w dyskusje na temat bieżących problemów środowiska farmaceutycznego
38
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i możliwościach ich rozwiązania. Na pierwszy plan wysunęła się potrzeba jedności w naszym środowisku.
Zwieńczeniem dnia była Droga Krzyżowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania Drogi Krzyżowej były ujęte pod hasłem
„Prośba o wrażliwe sumienie”.
W niedzielny poranek po wyśpiewanych Godzinkami ku czci Najświętszej Maryi Panny, miało miejsce spotkanie w kręgu poświęcone
sprawom organizacyjnym. Pani Prezes Jolanta Radecka wygłosiła podziękowania i wręczyła pamiątkowe książki. Wnioskowano o przygotowanie się do wyborów, celem zaangażowania się w pracę zarządu
(wrzesień 2015). Cenne jest wieloletnie wydawanie BIULETYNU
SFKP, niemniej konieczne jest ujednolicenie strony internetowej
SFKP, ze stosownymi zakładkami poszczególnych kół. Pani Prezes
opowiedziała o domu „Nestoria” w Piasecznie.
Eucharystia zwieńczyła wielkopostną zadumę. Po wymianie kontaktów, podbudowani Pokarmem Chrystusa rozstaliśmy się wracając
do domów.

Uczestnicy rekolekcji w czasie pracy „w grupie”
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Jolant Radecka
Warszawa

RELACJE PRZEWODNICZĄCEJ SFKP
Z DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACY Z FIPC
Obrady Komitetu Wykonawczego FIPC w Warszawie
Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich obradował
w Warszawie 18 maja 2014 r.
Obecni byli prezes FIPC Piero
Uroda (Włochy), wiceprezes
Silke Opzondek (Niemcy), sekretarz Ann Janssens (Belgia),
Hilde Janssens (Belgia), skarbnik FIPC i jednocześnie prezes
Czas pracy Stowarzyszenia
belgijskiego
Alain Lejeune oraz członkowie
Zarządu Giuseppe Fattori – sekretarz Stowarzyszenia włoskiego i Jolanta Radecka – prezes Stowarzyszenia polskiego, a także zaproszeni ks. Adam Sikora, Barbara
Fiklewicz-Dreszczyk, Irena Okulicz-Kozaryn (Poznań), Małgorzata
Prusak, Teresa Frąckowiak, Aleksandra Radwańska (Gdańsk), Katarzyna Kowalska, Danuta Brańska (Warszawa).
– Modlitwa i krótkie wprowadzenie. Obrady otworzył ks. Adam
Sikora ponieważ z ważnych powodów nie przybył dziekan Pierre
Welsch (Belgia), proponując modlitwę „Ojcze nasz” (w językach ojczystych).
– Powitanie przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Prezes SFKP Jolanta Radecka powitała wszystkich obecnych
podkreślając znaczenie miejsca spotkania. Znaleźliśmy się w Amicusie – domu rekolekcyjnym obok kościoła, gdzie bł. Jerzy Popiełusz40
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ko, ksiądz opiekujący się Służbą Zdrowia, mieszkał przez wiele lat.
To w tym miejscu w czasach komunizmu w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca setki ludzi z całej Polski gromadziły się by modlić się za
Ojczyznę. Większość z obecnych to byli członkowie Solidarności.
Bł. Jerzy Popiełuszko został zamordowany w drodze powrotnej
z Bydgoszczy 19.10.1984 r. Jego beatyfikacja odbyła się w Warszawie 6.06.2010 r., a proces kanonizacyjny jest w toku. Obok grobu
bł. Jerzego Popiełuszki znajduje się również grób Grzesia Przemyka,
19- letniego syna Barbary Sadowskiej, poetki walczącej o wolność
i prawdę, który zmarł w wyniku pobicia przez milicję na Rynku Starego Miasta w Warszawie...
Słowo Prezesa. Piero Uroda podziękował za gorące i miłe powitanie. Nadmienił, że Europa przeżywa obecnie duży kryzys moralny. Musimy dać przykład i przeciwstawiać się demoralizacji. Życie
to jest więcej niż zarabianie pieniędzy, dlatego powinniśmy odnaleźć
chrześcijańskie wartości. Nie jest łatwo zawsze dawać świadectwo jak
bł. Jerzy Popiełuszko, ale powinniśmy mówić, co myślimy i wierzyć.
Bolesne sprawy to aborcja i eutanazja. W kształceniu na temat zdrowia i opieki farmaceutycznej powinniśmy zwracać więcej uwagi na
kontakt z pacjentem, w tym jego stan duchowy. Powinniśmy leczyć
nie tylko ciało, ale również duszę. Prezes poinformował, że zostały
wysłane dwa rodzaje listów z życzeniami wielkanocnymi do biskupów – jeden do krajów, gdzie są stowarzyszenia katolickie farmaceutów, drugi, gdzie ich nie ma. We Włoszech na prośbę kardynała
Rzymu były zbierane leki dla Caritasu, by rozdać je biednym. Zostały
również zakupione leki i wysłane na Madagaskar i do Mozambiku.
1. Zatwierdzenie sprawozdania z posiedzenia Komitetu Wykonawczego FIPC w Madrycie (w marcu 2013). Sprawozdanie zostało
zatwierdzone.
2. Zatwierdzenie sprawozdania z posiedzenia w Rzymie (w listopadzie 2013). Sprawozdanie zatwierdzono z uwagą o przesunięciu
terminu spotkania w Essen z 2014 r. na rok 2015.
3. Zmiany w Stolicy Apostolskiej. Prezes zaproponował zwołanie
Walnego Zjazdu 22.11.2014 r. w Rzymie, po konferencji Episkopatu,
w celu zatwierdzenia zmian w statucie FIPC. Przedstawiciele z Polski
prosili o więcej informacji na temat proponowanych zmian i przenr 1 (46) 2015
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słanie nowej propozycji statutu w celu dokładnego zapoznania się
z nim.
4. Sytuacja finansowa. Deklaracja finansowa została zrobiona.
Kondycja finansowa dobra.
5. Sprawozdania z działalności poszczególnych stowarzyszeń –
Niemcy, Belgia, Włochy, Polska.
6. Sprawy różne. Uczestnicy Komitetu Wykonawczego oraz
wszyscy goście zaproszeni zostali do wzięcia udziału w konkursie
na roślinę dla Jana Pawła II, a także do uczestniczenia we mszy św.
w nowej kaplicy w kościele św. Krzyża, poświęconej Janowi Pawłowi
II z okazji kanonizacji.
Następny Walny Zjazd odbędzie się w Rzymie 22.11.2014 r.
Uczestnicy Komitetu Wykonawczego zwiedzili Muzeum bł. Jerzego Popiełuszki. Zwiedzanie było poprzedzone koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 przy grobie ks. Jerzego. Następnie

Uczestnicy w komplecie
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wszyscy przenieśli się na zaproszenie ks. prof. Stanisława Warzeszaka
do Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, której jest proboszczem.
Uczestniczyliśmy we mszy św., po której odbyła się uroczysta kolacja. Oprócz ciekawych dyskusji podczas kolacji goście delektowali się
wspaniale przygotowanymi polskimi daniami ( były pierogi, bigos,
kaszanka, kiełbaski i nadzwyczajne wypieki ). Zauroczeni niezwykłą
polską gościnnością, pełni wrażeń składali nam serdeczne podziękowania.
90. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
Jak co roku w majowy wczesny poranek (godz.6) ruszyły autokary
z Placu Bankowego w Warszawie na 90. Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę. W piątek 23 maja o godz. 10 rozpoczęły się poprzedzające pielgrzymkę rekolekcje, które prowadził ks. dr Wojciech
Bartoszek z Katowic – krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych.
Medytacje i rozważania zawarte były w
6 konferencjach, związanych tematycznie z życiem i działalnością
św. Łukasza – lekarza, teologa, historyka, pasterza, ucznia św. Pawła.
Interesująca była godzina dialogu poświęcona klauzuli sumienia,
w której przewodniczące katolickich stowarzyszeń – lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów przedstawiły aktualną sytuację swoich środowisk i związane z tym zagadnieniem problemy.
Pielgrzymka rozpoczęła się od Drogi Krzyżowej przygotowanej
przez pielęgniarki na podstawie nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O godz. 23 rozpoczęła się Pasterka Maryjna i nocne czuwanie
w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i homilie wygłosił ks. bp Ignacy Dec ze Świdnicy. W niedzielę po modlitwie porannej w Auli Kordeckiego odbył się wykład prof. dr hab. Aliny T.
Midro z UM w Białymstoku na temat życia i działalności naukowej
prof. Jerome’a Lejeune’a – współodkrywcy trisomii chromosomu 21
w zespole Downa.
Tradycyjnie już o godz. 11 na szczycie Jasnej Góry odbyła się
msza św., której przewodniczył abp metropolita wrocławski ks. Józef Kupny w obecności bpa Stefana Regmunta, ks. prof. Stanisława
Warzeszaka, ks. Kazimierza Sroki – diecezjalnego kapelana Służby
Zdrowia Archidiecezji Wrocławskiej.
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Członkowie Dolnośląskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich uczestniczyli w modlitwie wiernych i w procesji
z darami. Darem ołtarza była m.in. Deklaracja Wiary Lekarzy, złożona jako wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Podpisało
ją około 4 tysięcy osób. Marmurowe tablice głoszące, że ludzkie ciało
i życie są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci, powstały z inicjatywy dr Wandy Półtawskiej i zostały złożone w imieniu lekarzy przez prof. Alinę T. Midro wraz z podpisami. Deklaracja
stanowi również odpowiedź na podejmowane próby określenia płci,
małżeństwa i rodziny.
Po mszy św. odbył się akt zawierzenia Służby Zdrowia Sercu Maryi.
Podczas Pielgrzymki odbyły się wybory nowych władz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Dr n. med. Wanda Terlecka
została ponownie prezesem.
Pielęgniarki i położne obchodziły podczas Pielgrzymki swój Jubileusz XX-lecia istnienia Stowarzyszenia. Z tej okazji ks. Józef Jachimczak, były krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia wygłosił interesujący wykład „Etos pielęgniarki katolickiej”, a później odbyło się
wręczanie odznaczeń, podziękowań i gratulacji, do których dołączyła się reprezentacja Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.
Posłani, aby odnowić świat
Ponad 600 delegatów z około 140 ruchów i stowarzyszeń uczestniczyło w IV Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń, który
odbył się 14 czerwca 2014 r. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Kongres rozpoczął się mszą św. dziękczynną za
kanonizację Jana Pawła II pod przewodnictwem abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Przed błogosławieństwem
wszyscy uczestnicy dokonali Aktu zawierzenia ruchów i stowarzyszeń
katolickich Matce Bożej. Modlitwa ta została ułożona przez papieża
Franciszka i umieszczona w adhortacji Evangelii gaudium.
Podczas homilii, którą wygłosił abp Józef Kupny usłyszeliśmy,
że kościół musi być otwarty, bo gdy jest zamknięty to oznacza, że
jest chory. Współczesny świat oczekuje świadków, a nie nauczycieli.
Zebrani, obecni na Kongresie, są darem i skarbem dla Kościoła i powinni z odwagą głosić dobrą nowinę i przemieniać świat.
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Prymas Polski abp Wojciech Polak wyjaśniał jak kochać Kościół,
gdy widzi się w nim tak dużo zła. Spotkanie zakończyło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą , którą poprowadził
biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzyński.
Posiedzenie Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia w Toruniu
Posiedzenie Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia odbyło się 24.09.2014 r. w Toruniu w parafii Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa (Rubinkowo), gdzie proboszczem jest ks. kanonik
Jan Ropel. Przewodniczył ks. bp. Stefan Regmunt – przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia. Po sprawozdaniu z działalności Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia, które przekazał ks.
prof. Stanisław Warzeszak, członkowie Zespołu przedstawiali swoje
sprawozdania.
Następnie został zatwierdzony kalendarz wydarzeń od września
2014 do marca 2015.
Dr Marek Krobicki przedstawił projekt powołania Stowarzyszenia
Kapelanów ( jako przedstawiciela do kapelanii europejskiej). Projekt
nie został zaakceptowany m.in. ze względów finansowych. Dyskutowano również zagadnienie duchowości w medycznych programach
nauczania. Ks. Piotr Krakowiak – krajowy duszpasterz hospicjów zaproponował powołanie klubów seniora, spełniających rolę centrum
aktywności społecznej, jako odpowiedź na potrzeby społeczności
lokalnych.
Pani Anna Grochal, lekarz neurolog dziecięcy, przedstawiła „alkoholowy zespół płodowy” - jest to zaburzenie spowodowane wpływem alkoholu spożywanego przez matkę na rozwijający się w jej łonie płód. Dzieci takie charakteryzuje impulsywność, nadaktywność,
niezdolność do zakładania rodziny i in.
Bp. Stefan Regmunt zasugerował by święto Kosmy i Damiana
było obchodzone w niedzielę, by było transmitowane przez radio,
a rekolekcje były połączone z konferencją tak, by przed południem
były szkolenia, a po południu nauki rekolekcyjne.
Następne spotkanie 23.02.2015 r. w Warszawie w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Przy Agorze 9.

nr 1 (46) 2015

45

Pielgrzymka do grobu bł.
Jerzego Popiełuszki
W sobotę 4.10.2014 r. odbyła się pielgrzymka środowiska medycznego do grobu bł.
Jerzego Popiełuszki zorganizowana przez Zarząd Główny
Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich.
O godz.11 uczestniczyliśmy
we mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem kraW pobliżu grobu
jowego duszpasterza Służby
bł. Jerzego Popiełuszki
Zdrowia ks. prof. Stanisława
Warzeszaka. Homilię wygłosił
uczestnik procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Jerzego o. Gabriel Bartoszewski.
Od godz.12 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem ks. Andrzeja Stępnia. Następnie ks. prof. Stanisław Warzeszak w swoim wykładzie wyjaśnił jaki sens miało ukrzyżowanie
Chrystusa. Zamiarem Chrystusa było prowadzenie do nawrócenia.
Gdyby człowiek przyjął to wezwanie nie byłoby konieczne ukrzyżowanie. Jednak człowiek je odrzucił. Odkupienie przyszło przez
udrękę krzyża. Jan Paweł II zgłębił to tłumacząc miłością z wysokości krzyża. Jest to miłość miłosierna. Miłosierdzie daje nadzieję, daje
szansę zbawienia. Gdzie jest wolność, tam jest nadzieja. Nadzieja na
osiągnięcie zbawienia.
W dalszej części zostały złożone kwiaty (30 białych róż) przy grobie bł. ks. Jerzego, gdzie Pani Prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich dr Wanda Terlecka poleciła środowisko medyczne
opiece bł. ks. Jerzego. Przy grobie zostały odczytane dwa wiersze
Teresy Boguszewskiej poświęcone bł. ks. Jerzemu „Jesteś” i „Ślubujemy Księże Jerzy”.
Po części oficjalnej w „Amicusie” odbyło się spotkanie integracyjne przy obiedzie, gdzie w rodzinnej, miłej atmosferze omawialiśmy
bieżące sprawy i cieszyliśmy się wzajemną obecnością.
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Jolant Radecka
Warszawa

FIPC 2014 Rzym
22 listopada 2014 r. w Rzymie przy Via Conciliazione 10 odbyło
się posiedzenie Komitetu Wykonawczego FIPC (Międzynarodowej
Federacji Farmaceutów Katolickich). Obecni byli przedstawiciele
z Belgii (3 osoby + duszpasterz Pierre Jean Welsch ), Francji (1 osoba
+ duszpasterz Jacques Faucher), Hiszpanii(1), Chorwacji (1), Kamerunu (1), Włoch (2), Polski (1).
Obrady poprzedziła wizyta w rezydencji zmarłego w nocy 21/22
emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Fiorenzo Angelini, przy którym modliliśmy się
o życie wieczne dla Niego.
Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególnych uczestników omówiono sprawy finansowe Federacji. Opłacenie składek
uprawniało do głosowania. Po przedstawieniu sytuacji finansowej
SFKP zostaliśmy potraktowani wyjątkowo – opłata została zredukowana do 10 Euro rocznie pod warunkiem terminowego doręczania
sprawozdań i uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego FIPC (2 razy do roku zgodnie ze Statutem). Podobnie została
potraktowana Hiszpania. Pozostali zobowiązani są płacić 5 Euro od
jednego członka rocznie.
Następnie odbyła się dyskusja nad Statutem, który był dokładnie czytany w językach francuskim, angielskim i włoskim. Wszystkie
wniesione poprawki, uzgodnione z Papieską Radą ds. Świeckich, zostały przegłosowane. Były to m.in. następujące sprawy.
„FIPC jest publicznym, międzynarodowym stowarzyszeniem
wiernych, posiadającym osobowość prawną zgodnie z kanonami
298-320 Kodeksu Prawa Kanonicznego, które jednoczy stowarzyszenia narodowe farmaceutów różnych krajów świata, uznane i zatwierdzone przez odpowiednie Konferencje Episkopatów. (...)
Komitet Egzekutywy ma obowiązek przedstawić sprawozdanie
finansowe Papieskiej Radzie ds. Świeckich. (...)
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Komitet Wykonawczy FIPC w pełnym składzie

Rada ds. Świeckich mianuje, po wysłuchaniu opinii Rady Międzynarodowej, Radcę Kościelnego, po uprzednim uzgodnieniu z jego
Ordynariuszem, który wypełniać będzie swoje zadanie przez okres
4 lat. (...)
Tekstem podstawowym będzie tekst zatwierdzony przez Dykasterium w języku włoskim, a nie francuskim.(...)
Rada Międzynarodowa, po osiągnięciu uprzedniej zgody Papieskiej Rady ds. Świeckich zdecyduje o modyfikacji lub rozwiązaniu
Stowarzyszenia.(...) ”
W ciągu najbliższych 2 miesięcy mają być sprawdzone wszystkie
wersje językowe i przekazane zainteresowanym organom.
Następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego FIPC odbędzie
się w Brukseli 25/26 kwietnia 2015 r.
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Materiały
PAPIESKA RADA DS. SŁUŻBY ZDROWIA
I DUSZPASTERSTWA CHORYCH
ks. biskup Stefan Regmunt
Zielona Góra, 9 grudnia 2014 r.

Przesłanie duszpasterskie w sprawie konferencji
Dzielę się ogólnymi informacjami przekazanymi przez ks. Marcina Kliszcza – kapłana diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który
reprezentował mnie na odbywającej się w Rzymie Międzynarodowej
Konferencji „Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: ożywiać
nadzieję”.
Nie jest to streszczenie całości wystąpień i działań prezentowanych podczas Konferencji, ale ogólne zasygnalizowanie zagadnień,
które były szczegółowo omawiane w wystąpieniach poszczególnych
prelegentów.
Życzę, aby refleksja nad problematyką poruszoną przez Papieską
Radę ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych w czasie Konferencji znalazła swoje przedłużenie w polskim środowisku.
					

+ Stefan Regmunt

Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych
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Streszczenie
Streszczenie materiałów na temat

XXIX MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI

organizowanej przez
PAPIESKĄ RADĘ DS. SŁUŻBY ZDROWIA I DUSZPASTERSTWA CHORYCH
„Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: ożywiać nadzieję”
Watykan, 20-22.11.2014 r.
W Konferencji wzięli udział m.in.: członkowie Papieskiej Rady ds.
Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, środowisko duszpasterzy służby zdrowia, lekarze, terapeuci, psychologowie, a także rodzice
osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Środowisko
polskie reprezentowali: abp Wacław Depo, ks. Stanisław Warzeszak,
ks. Arkadiusz Zawistowski ks. Piotr Krakowiak, ks. Andrzej Kiciński
(katechetyk z KUL), ks. Marcin Kliszcz, p. Jolanta Radecka (Prezes
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski), p. Izabela Rutkowska (redaktor periodyku „Kotwica”). W konferencji uczestniczyli
także: ks. Janusz Surżykiewicz, ks. Artur Żuk.
Uroczysta Msza św. w Bazylice św. Piotra - kard. George Pell –
Przewodniczący Rady ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej
Formularz Mszy św. – Maryja, Matka świętej nadziei
Skrót homilii:
Maryja podczas wesela w Kanie Galilejskiej jest jedyną, która wierzy w Jezusa jako Mesjasza. Tylko Ona prosi Jezusa o cud. Apostołowie dopiero na widok cudu, który się dokonał, uwierzyli.
Maryja staje między człowiekiem potrzebującym a Jezusem, by
50
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wstawiać się za nim – swoim dzieckiem. Maryja ma oczy czujne
i wrażliwe tak jak Jej Syn Jezus.
Ojciec święty w „Evangelii gaudium” ukazał nam nowe formy
biedy w świecie. Jako wierzący nie możemy na nie nie odpowiedzieć.
Musimy zbliżyć się do tych, którzy są biedni – chorych.
Wprowadzenie – Troska Papieża Franciszka o chorych i cierpiących - abp Zygmunt Zimowski
Kościół jest blisko osób chorych i cierpiących. Wyraźnym znakiem tej bliskości jest postawa papieża Franciszka: „Papież musi służyć wszystkim osobom, przede wszystkim ubogim, słabym”. Papież
mówi o kulturze odrzucenia, która jest widoczna w świecie. Potrzeba
przeciwstawienia się temu poprzez promowanie kultury przyjęcia.
W słowie do chorych podczas spotkania z UNITALSI w 2013 r. papież Franciszek powiedział: „Drodzy chorzy, nie uważajcie się jedynie za przedmiot solidarności i troski, ale czujcie się w pełni włączeni
w życie i misję Kościoła”.
ZABURZENIE ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Definicja według DSM-5
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) to
klasyfikacja zaburzeń umysłowych publikowana przez Amerykańskie
Towarzystwo Psychiatryczne. Najnowsza – piąta – edycja tej klasyfikacji pochodzi z 2013 r.
Zaburzenie ze spektrum autyzmu to nowa nazwa, która w DSM5 odzwierciedla naukowy konsensus, że cztery zaburzenia - wcześniej odrębne - są właściwie jednym z różnymi poziomami nasilenia
objawów w dwóch głównych dziedzinach. ASD (Autism Spectrum
Disorder) obejmuje teraz: zaburzenia autystyczne (autyzm) z poprzedniego DSM-IV, zaburzenia Aspergera, zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne) i całościowe zaburzenie rozwoju nie
zdiagnozowane inaczej. Zaburzenie ze spektrum autyzmu charakteryzują: 1) deficyty w komunikacji społecznej i interakcji społecznej;
2) ograniczenia powtarzających się zachowań, zainteresowań i aktywności (RRBs). Ponieważ oba składniki są potrzebne do diagnozy
ASD, jeśli RRBs nie są obecne zostaje zdiagnozowane zaburzenie
komunikacji społecznej.
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Statystyki
Szacuje się, że dzisiaj ok. 1% populacji dotknięty jest zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Proporcjonalnie na 1 chorą osobę płci
żeńskiej przypada 4 chore osoby płci męskiej. Dość często też zdarza
się, że zaburzenie powtarza się u rodzeństwa. Wydaje się, że w ostatnim czasie rośnie liczba osób dotkniętych tym problemem, ale ten
wzrost może być spowodowany zwyczajnie faktem większej dostępności środków diagnostycznych pozwalających rozpoznać i zdiagnozować to zaburzenie.
Wzrost zainteresowania zaburzeniem
W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania społecznego tym zaburzeniem, co wyraża się także w tematach
podejmowanych przez media na całym świecie. Dynamicznie rośnie
również ilość podejmowanych badań naukowych nad różnymi kwestiami dotyczącymi tego problemu.
2 kwietnia obchodzony jest na świecie od 2008 r. jako Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z 18 grudnia 2007 r.).
Przyczyny
Aktualny stan badań nad przyczynami zaburzeń ze spektrum autyzmu nie pozwala na jednoznaczne wskazanie co jest czynnikiem
sprawczym tych zaburzeń.
Jednoznacznie zakwestionowano obecną w mediach opinię, że autyzm spowodowany jest szczepionkami. Nie ma żadnych naukowych
dowodów, które mogłyby potwierdzić tę hipotezę, której źródło nie
pochodzi ze środowiska naukowego. Ostrzeżono też, że rezygnowanie ze szczepionek przez rodziców nowonarodzonych dzieci może
mieć tragiczne konsekwencje, co można było zaobserwować w Wielkiej Brytanii, gdzie z powodu nieotrzymania szczepionek nastąpił
duży wzrost ilości zachorowań na odrę.
Wydaje się, że zmiany dotyczą genotypu i zachodzą bardzo wcześnie. Powodują też niestandardowy rozwój mózgu dziecka we wczesnym okresie. Przyczyn tych zmian poszukuje się na różnych poziomach: choroby metaboliczne, toksyny i inne czynniki środowiskowe,
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faktory genetyczne itd. Zmiany te nie są czasowe, lecz raz pojawiając
się trwają przez całe życie.
Bardzo ważną zmianą było odejście od obciążania rodziców za
zaburzenie ich dziecka. To nie zaniedbanie, błąd rodzica jest przyczyną wystąpienia tego zaburzenia.
Zaburzenia pracy umysłu powodują m.in., że osoby autystyczne
bardziej skupiają się na detalach, a nie umieją widzieć całości; mają
problem z zachowaniem się w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych; mają też problem z planowaniem przyszłości; łatwiej im skupić się na rzeczach i obrazach niż ludziach i emocjach; nie rozumieją metafor, ironii i nie umieją kłamać. Ich największym problemem
jest komunikacja – z jednej strony nie rozumieją niuansów rozmowy,
z drugiej strony nie umieją przekazać swoich myśli czy emocji. To zaś
sprawia, że bywają odrzucane.
Diagnostyka
Wyznacznikiem do diagnozowania zaburzenia ze spektrum autyzmu jest DSM-5.
Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu możliwe jest bardzo wcześnie. Obserwacja dzieci z grupy ryzyka pozwala na opracowywanie metod pozwalających rozpoznać zaburzenie już przed 2
rokiem życia dziecka. Diagnostyka bazuje się głównie na obserwacji
zachowania dziecka. Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze diagnozowanie zaburzenia, gdyż wcześnie rozpoczęte terapie wydają się
ograniczać rozwój symptomów zaburzenia.
Odnośniki do badań nad wczesną diagnostyką:
- sieć BASIS – Wielka Brytania – prof. Mark Johnson
- projekt NIDA (obserwacja ruchów dziecka, obserwacja płaczu
dziecka) – Włochy – prof. Maria Luisa Scattoni
- markery behawioralne – Kanada – prof. Lonnie Zwaigenbaum.
Dotychczas diagnostyka genetyczna jest nieskuteczna, gdyż badania wskazują, że owszem znajdowane są konkretne zmiany genetyczne, ale nie są one powtarzalne. Każdy przypadek jest wyjątkowy.
Ponieważ skuteczna diagnostyka polega na obserwacji zachowań
dzisiaj nie jest możliwe rozpoznanie prenatalne zaburzenia.
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Terapia
Przedstawiciel WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – p. dr
Shekhar Saxena – zauważył, że potrzeba wielopoziomowej, wieloaspektowej terapii osób z tym zaburzeniem. Wiąże się to z dużym
kosztem dla rodziny. Potrzeba obniżenia kosztów terapii, a także
kampanii społecznych informujących i uwrażliwiających na problem
tego zaburzenia. Dużym problemem jest również pytanie o przyszłość osób z zaburzeniem – co z nimi po śmierci ich rodziców? Jak
ma wyglądać terapia, opieka nad tymi osobami?
Farmakologiczna
Na dzień dzisiejszy nie istnieją lekarstwa na zaburzenia ze spektrum autyzmu ponieważ nie znana jest jego przyczyna. Środki farmakologiczne są stosowane jedynie do reagowania na symptomy
zaburzenia, takie jak np. agresja, bezsenność. Bardzo istotna jest
indywidualizacja terapii farmakologicznej – dostosowywanie jej do
konkretnej osoby.
Niefarmakologiczna
Główną terapią wskazywaną jest terapia behawioralna. Ze względu na ogromną różnorodność przypadków terapia musi być zindywidualizowana. Nie może też zbytnio obciążać dziecka – 2h/dzień, 5x/
tydzień, czas – 2 lata. Bezwzględnie w terapii dziecka muszą uczestniczyć rodzice dziecka, by podczas niej uczyć się m.in. komunikacji
z dzieckiem. Terapia jest swego rodzaju treningiem rodziców i ich
dziecka.
W terapię musi być zaangażowany zespół osób: neuropsychiatra,
psycholog, logopeda.
Terapie pomocnicze – medycyna komplementarna i integracyjna:
- diety: bezglutenowa i bez-kazeinowa – co do ich skuteczności
nie ma badań finalnych,
- hipoterapia,
- muzykoterapia,
- sztuka, itp.
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Społeczeństwo a osoby z zaburzeniem
ze spektrum autyzmu
Minister Zdrowia Włoch p. Beatrice Lorenzin poruszyła problem
stosunku społeczeństwa do osób z zaburzeniem i ich rodzin. Wskazała na konieczność wsparcia rodzin ze strony społeczeństwa i odpowiednich instytucji. Bez wsparcia z zewnątrz rodzicom jest bardzo
trudno wytrzymać ciągłe obciążenie związane z tym zaburzeniem ich
dziecka.
Rodzina osoby z zaburzeniami ze spektrum autystycznego jest
narażona na duży i ciągły stres, napięcia. Skala tego jest większa niż
w przypadku rodzin osób z innymi chorobami. Dodatkową trudnością jest częste marginalizowanie takich rodzin przez społeczeństwo, co wzmacnia uczucie osamotnienia. Nierzadko rodziny te też
są atakowane, co najczęściej wiąże się z nieznajomością zaburzenia,
np. rodzic dziecka autystycznego spotyka się z uwagą: Nie może pan
uspokoić tego dziecka? itp.
W spojrzeniu na obecność osób z zaburzeniem w społeczności
następuje przejście od integracji tych osób ze społeczeństwem do
włączania ich w społeczność, by rzeczywiście byli obecni w świecie. Edukacja (przedszkole, szkoła) jest miejscem, gdzie to może się
dokonywać. Potrzeba jednak odpowiedniego przygotowania edukatorów do sprostania temu wyzwaniu. Dla przykładu: w Hiszpanii
ustawa nakazała włączanie dzieci autystycznych do klas w szkołach
publicznych, ale nie przewidziała uprzedniego przygotowania nauczycieli i powstał duży problem z realizacją tego zadania.
Potrzebna jest uświadomienie społeczeństwa dotyczące zaburzenia ze spektrum autyzmu, które pozwoli zmniejszyć skalę marginalizowania rodzin z osobami z zaburzeniem.
Duszpasterstwo osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu i ich rodzin
Wpływ religii na rodziny osób z zaburzeniem może być pozytywny bądź negatywny. Rodzice nierzadko stwierdzają, że choroba
dziecka jest pomocą w pogłębieniu ich życia duchowego. Bóg nas
wybrał do specjalnego zadania, wyższego zadania. Ale z drugiej strony można ją traktować jako karę Bożą – wtedy następuje łatwe odnr 1 (46) 2015
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wrócenie się od Boga i religii. Wsparcie struktur religijnych może być
wielką pomocą dla rodziców. Problemem może być niemożliwość
uczestniczenia w życiu religijnym wspólnoty – np. rodzic, który musi
pozostać w domu z dzieckiem.
Ks. prof. Andrzej Kiciński (KUL) zatrzymał się nad teologicznymi podstawami edukacji religijnej osób z zaburzeniem ze spektrum
autyzmu. Ukazał, że osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest
stworzona na obraz i podobieństwo Boże – jest w nim prawdziwe
życie Boże. Dotknął też tematu uczestniczenia tych osób w życiu
Kościoła. Wskazał na potrzebę przygotowania przed przyjęciem Komunii świętej, a przygotowanie to powinno objąć rodziców. Wskazał
na często występującą sytuację w której dopuszcza się osobę z zaburzeniem do Komunii świętej nie proponując żadnego przygotowania,
bo to trudne i wymagające.
Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis zatrzymał się nad kwestią przystępowania do Komunii świętej osób upośledzonych: należy również zapewnić Komunię eucharystyczną
na tyle, na ile to jest możliwe, osobom upośledzonym umysłowo, ochrzczonym
i bierzmowanym: otrzymują one Eucharystię w wierze, również w wierze ich
rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy. (Sacramentum caritatis, 58)
Na czym ma polegać duszpasterstwo osób z zaburzeniem? Najważniejsze jest zrozumienie, że tak jak terapia nie może obejmować
jedynie osoby z zaburzeniem, ale całą rodzinę, tak też opieką duszpasterską powinna zostać objęta cała rodzina. Ważne jest również
uświadamianie wspólnocie, że osoby chore, także te z zaburzeniem
ze spektrum autyzmu są szczególnym miejscem, w którym Bóg się
objawia. „Co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili” (Mt 25,40). To podstawa do rachunku sumienia
dla nas, to sprawdzian naszej wiary. Czy przyjmiemy ich? Czy zaakceptujemy jako żywą część wspólnoty? Osoby z zaburzeniem doświadczają, że Bóg jest miłością dzięki temu, że zostają przyjęci ze
swoją innością. Można powiedzieć, że to od nas zależy ich wiara,
na ile my jesteśmy ambasadorami Chrystusa, na ile ukazujemy Jego
przygarniającą miłość. To nasze zadanie – zaprosić ich i otworzyć im
drzwi do sacrum.
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Wnioski i postulaty
– wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniem – potrzebny jest
program systemowego wsparcia, oraz dedykowanych temu instytucji:
terapia, wsparcie, opieka dla osób dorosłych z zaburzeniem.
– edukacja społeczeństwa – potrzeba kampanii informacyjnych
uwrażliwiających na problem, które pozwolą poznać to zaburzenie
i pomogą w unikaniu marginalizowania rodzin osób z zaburzeniem;
– apel do badaczy i naukowców – główny nurt badań nad zaburzeniem powinien dotyczyć jego przyczyn;
– wczesna diagnostyka – lekarze pediatrzy, oraz osoby towarzyszące rodzicom w rozwoju dziecka powinny znać narzędzia pozwalające wcześnie zdiagnozować zaburzenie, co pozwoli na wcześniejsze
podjęcie terapii;
– duszpasterstwo – powinno objąć całe rodziny osób z zaburzeniem, przyjęcie ich do wspólnoty jest znakiem wiary jej członków,
potrzeba troski o nie marginalizowanie tych rodzin, ale o szczególną
troskę – głównie o rodziców.
Modlitwa dotkniętych autyzmem
Dziękujemy Ci Boże, bo stworzyłeś nas jako swoje wybrane dzieci, bo bronisz nas przed zgubą i kłamstwami tego świata, bo pozostawiłeś w naszych umysłach prostotę dzieci.
Dopomóż nam dźwigać nasze codzienne krzyże i zaakceptować
je jako dar:
- Wtedy, gdy jesteśmy świadkami innych ludzi i nie rozumiemy
dlaczego tu jesteśmy.
- Wtedy, gdy nie potrafimy zrozumieć jak inni patrzą na nas i czujemy się niepewnie.
- Wtedy, gdy cisza jest brana za obojętność, cynizm i przewrotność.
- Wtedy, gdy słowa i wyrazy naszych twarzy są sprzeczne i dlatego
my jesteśmy odbierani nieprawdziwie.
- Wtedy, gdy chcemy mówić, ale nie wiemy co powiedzieć.
- Wtedy, gdy jesteśmy niezauważalni.
- Wtedy, gdy jesteśmy wykluczani.
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Pozwól :
- by ci, którym nie dałeś mowy, mogli wyrazić wszystkie swoje
pragnienia i uczucia.
- by ci, którym udzieliłeś daru wyrażania, mogli mieć wystarczająco odwagi, aby stać się świadkami.
- by ci, którym dałeś dar wszechstronnego spojrzenia, mogli wybrać się w dalekie podróże z promieniami światła, aby zebrać owoce
dla dobra całej ludzkości.
- by ci którzy nie otrzymali od Ciebie daru wiary i tak zrozumieli
granice czystego racjonalizmu.
Proszę daj, aby ci którzy pielgrzymują razem z nami przez życie pojmowali, jak zrozumieć nasze dobre strony i nie oceniali nas srogo z powodu naszych wad. Spraw, żeby nigdy nie musieli się wstydzić kim są.
Spraw, abyśmy nie byli ciężarem dla innych ani też , aby ci którzy
nas kochają i idą z nami drogą życia, która prowadzi do Ciebie nie
odczuwali swego poświecenia jako ciężaru.

Jolanta Radecka
Warszawa

Refleksja nt. autyzmu. Ożywiać nadzieję.
W dniach 20-22 listopada 2014 r. w Watykanie została zorganizowana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
i Chorych 29 Międzynarodowa Konferencja „Osoba z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu: ożywiać nadzieję”. Wzięło w niej udział ponad 700 delegatów z 65 krajów. Zaproszono specjalistów reprezentujących różne dziedziny społeczno-kulturowe i religijne, by przedstawić najlepsze osiągnięcia w dziedzinie badań, diagnostyki i leczenia.
Autyzm to choroba, którą trudno zdiagnozować i którą rodzinom trudno przyjąć bez wstydu i zamknięcia się w samotności. To
krzyż – podkreślił papież. Dotyka ona wiele dzieci oraz ich rodzin,
dlatego wymaga bezpośredniego zaangażowania rządów i instytucji
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państwowych. Do naukowców papież apelował, by pilnie poszukiwali metod terapii i narzędzi pomocy dla chorych, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu tych zaburzeń.
Należy więc stworzyć w terenie rodzaj sieci wsparcia i posługi. Są to najczęściej wolontariusze – dziadkowie, kuzyni, przyjaciele,
duszpasterze, siostry zakonne.
Celem konferencji było znalezienie sposobu, jak obudzić nadzieję u osób, które są dotknięte autyzmem, a także u ich rodzin.
Konferencja ożywiła wszelkie prace i sposób myślenia oraz przekonała, że wspólnie możemy zrobić więcej.
Konferencja zakończyła się błogosławieństwem i modlitwą
w intencji zmarłego ostatniej nocy w wieku 98 lat kardynała Fiorenzo Angelini, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

KĄCIK REFLEKSJI
Od Redakcji
Rozdział powstaje w autorskiej formie wypowiedzi o szczególnie ważnych problemach, które nadają Biuletynowi SFKP nowe
i oryginalne znaczenie uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń
z obszaru kultury zawodu farmaceuty. Ujmuje wybrane zagadnienia
dostrzegane przez farmaceutów, szanując tradycję zawodu i nowe
kierunki działania wynikające z polskich doświadczeń pracy dla dobra wspólnego. Warunkowanych katolickim postrzeganiem życia
ludzkiego i zachęca do wspólnej pracy w doskonaleniu form przekazu z uwzględnieniem osobistej refleksji do form ujęcia poetyckiego
włącznie. Aktualny stan uzyskiwanych analiz służy jako zachęta do
doskonalenia naszej pracy i działalności dla dobra rodziny, grupy zawodowej i dobra ludzi chorych, sędziwych oraz niepełnosprawnych.
W okresie wspominania I rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II poszukujemy ciekawych form uszlachetnienia pracy SFKP.
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Barbara Fiklewicz-Dreszczyk
Poznań

O konkursie na roślinę dedykowaną
Świętemu Janowi Pawłowi II
Przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II w 2014 r. nadały pracy SFKP szczególnego znaczenia. Wszystkie Koła terenowe określiły swoje najciekawsze formy działania. Znalazło to również odbicie
w treści Biuletynu (nr 1/45, 2014). Można otwarcie przyznać, że takiego bogactwa duchowości i modlitewnego zaangażowania jeszcze
nie przeżywaliśmy. Kanonizacja dwóch papieży w obecności dwóch
żyjących namiestników św. Piotra to przeżycia epokowe. Tym bardziej
dojrzewała inicjatywa, aby świętego Jana Pawła II uczcić i uhonorować czymś naprawdę polskim, a przy tym czymś nadzwyczajnym. Odczuwaliśmy potrzebę, aby wykazać podziękowanie za Jego szacunek
dla ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Dostrzegaliśmy,
że na całym świecie Postać Jana Pawła II jest szanowana i uwielbiana.
Wyrażano to w formie pomników, tablic okolicznościowych, publikacji, utworów muzycznych, wydawnictw książkowych i albumów,
tworzenia muzeów, nadawania Jego imienia szkołom, uczelniom
i budowlom. Szczególną formą hołdu było nadawanie tego imienia
kwiatom mającym barwę białą, symbolizującym duchowe cnoty czystości i niewinności, a kojarzonymi z bielą szat papieskich. Znane są
już takie odmiany powojników, róż i tulipanów. Poszukiwaliśmy własnych odniesień związanych z Polską, górzystym krajobrazem, lubianymi kwiatami polnymi i zapachami iglastych drzew i krzewów oraz
zapachu świeżego chleba. Jego wspaniały pontyfikat trwający 9660
dni, zawierający 104 pielgrzymki zagraniczne – w tym 8 do Ojczyzny,
145 podróży na terenie Włoch, cudowne ocalenie w zamachu z utratą 3 litrów krwi, ogłoszenie 1338 błogosławionych i 482 świętych,
a przede wszystkim jego wytrwałość „w wypełnianiu do końca misji, którą mi zlecił Zmartwychwstały” (Jan Paweł II, Pielgrzymki
do Ojczyzny – Przemówienia i homilie, wyd. Znak, Kraków 2005 r.,
s. 1224-1225).
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Jakże pokornie odbieraliśmy graniczący z torturą wysiłek Jana
Pawła II, gdy w sierpniu 2004 r. wybrał się do Lourdes w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, kiedy to w dniach
14-15 sierpnia łączyliśmy się z JP II w modlitwie będąc na uroczystości Matki Boskiej Zielnej w Leżajsku. Jan Paweł II nazywany: Bożym sportowcem, gazdą świata, zwiastunem z gór, posłańcem
z dalekiego kraju, wielkim santo subito, porażał zamiłowaniem
do wysiłku fizycznego i siłą powołania do kapłaństwa. Od maja 1994
r. uświadamia sobie, że będzie wprowadzał Kościół Chrystusowy
w trzecie tysiąclecie nie tylko przez modlitwę, ale i przez cierpienie
(B. Lecomte: Pasterz, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 341).
Podczas redagowania Biuletynu SFKP w rozmowach z Członkami Komitetu Redakcyjnego oraz z przyjaciółmi zgłosiliśmy propozycję, aby uhonorować świętego Jana Pawła II dedykowaną Jemu rośliną, która będzie się cechowała właściwościami charakterystycznymi
dla Jego Osoby, będąc symbolicznym odpowiednikiem. Wymieniano wówczas, że m.in. powinna być silnym wsparciem dla otaczającej roślinności, wyróżniać się barwą odpowiadającą wydarzeniom
pontyfikatu i pobudzającą do refleksji, cechować się właściwościami leczniczymi, przyprawowymi i zapachowymi (np. jako składnik
kadzideł), rosnącą w strefie klimatu europejskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów górskich, nadwodnych i przydrożnych, nadającą się do sporządzania leków, przetworów i kąpieli, z możliwością zastosowania do wytwarzania przedmiotów o cechach zdobniczych i ocieplających. Już samo nazwanie i wyliczenie cech rośliny
– pomnika zmuszało do wysiłku i dlatego przyjęto wykorzystanie
formuły konkursu zachowując anonimowość osób zgłaszających aż
do czasu jego rozstrzygnięcia. Odpowiedni komunikat zamieszczono
w Biuletynie SFKP (nr 1/45, 2014 r., s. 77). Propagując przedsięwzięcie rozmawiano z przedstawicielami zawodów medycznych, szczególnie z farmaceutami, praktykami z zakresu zielarstwa, naukowcami
oraz lekarzami. Najczęściej zwracano uwagę na trudność tematu oraz
na brak wzorców do przygotowania opisu proponowanych roślin.
Pierwszy termin zgłoszeń ustalono na 15 sierpnia 2014 r. (Święto
Matki Boskiej Zielnej i wigilia śmierci błogosławionej Marii Sagrario
patronki SFKP).
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Korzystając z zaproszenia na Sejmik Zielarski (15. Sejmik Zielarski, Żerków, 6-7 czerwca 2014 r.) przedstawiono zebranym warunki
konkursu oraz aktualną problematykę pracy Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Przygotowano dwa przykładowe
opisy zgłaszanych roślin zachowując anonimowość autorów. Funkcję
przewodniczącego Komisji Konkursowej przyjął dr farmacji Jerzy
Jambor Przewodniczący Polskiego Komitetu Zielarskiego. Uzgodniono, że ze względu na okres wakacyjny termin zgłoszeń będzie
przedłużony do 25 września 2014 r. Zapewnienie aby w składzie
Komisji Konkursowej znalazły się osoby o wszechstronnej wiedzy
z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa odpowiadało założeniom konkursu. Przede wszystkim potrzebne było upowszechnienie dążenia
świętego Jana Pawła II aby służyć ludziom cierpiącym w ochronie ich
zdrowia i życia, szczególnie w najtrudniejszych okresach życia – dzieciństwa i wieku sędziwego. Bardzo często potrzebne są interwencje
higieniczne i lecznicze u osób obłożnie chorych narażonych na odleżyny po wypadkach drogowych i kataklizmach pogodowych, po urazach termicznych i w stanach terminalnych oraz w opiece potrzebnej osobom niepełnosprawnym. Oczekujemy, że upowszechnienie
procedury konkursowej pozwoli uczcić naszego Wielkiego Rodaka
wyborem „Rośliny Jana Pawła II” i pomoże w procesie rozwijania
profilaktyki zdrowotnej, uczenia szacunku dla przyrody i zainicjuje
poszukiwania nowych zastosowań surowców roślinnych w ochronie
zdrowia.
Farmaceuci zrzeszeni w SFKP z nadzieją poszukują potrzebnych
naszemu zawodowi odniesień do dalszego sięgania po nauczanie
i wstawiennictwo świętego Jana Pawła II w trudnej służbie zdrowia
w XXI wieku.
Wszystkim osobom, które wsparły inicjatywę Konkursu Komitet Redakcyjny wyraża podziękowanie. W miarę potrzeb będziemy
informowali zainteresowanych udostępniając opisy zgłoszonych roślin. W rozdziale Dokumenty zamieszczono ważniejsze teksty dotyczące konkursu
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Dr Jerzy Jambor

Polski Komitet Zielarski

Ziołolecznictwo klasztorne
Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i w czasie trwania
wędrówki ludów Kościół stanowił jedyną organizację ratującą resztki
zachowanych wartości kulturowych i cywilizacyjnych, stworzonych
przez świat antyczny. Barbarzyńskie plemiona plądrowały i pustoszyły rzymskie prowincje. Zniknęło wtedy wiele miast. Zniknęły szkoły.
Zginęli uczeni. Mnóstwo starożytnych dzieł naukowych uległo zniszczeniu. Wśród powszechnego upadku, duchowieństwo chrześcijańskie pozostało jedynym czynnikiem ratującym resztki starożytnej
nauki. Zapoczątkowany Pierwszym Soborem Nicejskim dynamiczny rozwój chrześcijaństwa i organizacji kościelnej uratował niejedno
od ostatecznej zagłady. Duchowni przechowywali ocalałe rękopisy,
przepisywali je, uczyli się z nich różnych dyscyplin, przede wszystkim
medycyny.
Zwołany w 325 roku w Nicei (Nikai) w Bitynii pierwszy Sobór powszechny biskupów chrześcijańskich, znany głównie z ustanowienia
Wyznania Wiary oraz ustalenia terminu obchodzenia Wielkanocy, był
też Soborem, który zalecił biskupom organizowanie przy kapitułach
i parafiach przytułków i lecznic dla opuszczonych i chorych. W ten
sposób kapłaństwo i medycyna weszły z sobą w ścisły związek. Podobnie jak Chrystus i Apostołowie, tak również następcy Apostołów
zajęli się uzdrawianiem chorych. Wiodącą rolę odegrały tu klasztory
benedyktyńskie.
Pierwszy klasztor benedyktynów założony został w 529 roku na
górze Monte Cassino przez świętego Benedykta z Nursji, twórcę Reguły Klasztorów (obowiązującej we wszystkich klasztorach wczesnego średniowiecza). Opactwo na Monte Cassino stało się z czasem nie
tylko ośrodkiem życia zakonnego, ale również ośrodkiem rozwoju
wszelkiej wiedzy, w tym głównie medycyny. Jednym z podstawowych
założeń reguły benedyktyńskiej było: „chorych leczyć przede wszystkim”. Dlatego wraz z rozwojem klasztorów następował też rozwój
lecznictwa, w tym głównie ziołolecznictwa, gdyż do połowy XIX
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wieku całe lecznictwo opierało się na leku roślinnym, przy niewielkim udziale środków pochodzenia zwierzęcego i mineralnego.
Benedyktyni organizując przytułki i lecznice w pełni realizowali zalecenia Pierwszego Soboru Nicejskiego. W swoich klasztorach
prowadzili bardzo rozległą działalność na polu medycyny. Przepisując, tłumacząc, objaśniając autorów starożytnych dzieł medycznych
poznali wiele roślin leczniczych, które później stosowali w przyklasztornych lecznicach. Za przykładem benedyktynów także duchowieństwo świeckie zaczęło zajmować się studiowaniem dzieł starożytnych
medyków.
Benedyktyni organizowali pierwsze lecznice, służące okolicznej
ludności. Najlepiej zachowanym planem średniowiecznej lecznicy z ogrodem roślin leczniczych jest plan infirmerii z wirydarzem
w szwajcarskim opactwie w Sankt Galen nad Jeziorem Bodeńskim
z 920 roku. Przedstawia on wzorcową benedyktyńską lecznicę. Jak
wynika z planu, infirmeria (łac. infirmus – chory) mieściła się w jednym z parterowych budynków klasztornych. W środkowej części
tego budynku było pomieszczenie, które spełniało rolę izby przyjęć
i ambulatorium. Z jednej strony tego pomieszczenia było mieszkanie
dla medyków, natomiast z drugiej strony sala dla ciężko chorych. Sala
ta była zasadniczą częścią klasztornej lecznicy. Obok sali dla ciężko
chorych mieściła się klasztorna apteka. W pomieszczeniu tym przechowywano zioła oraz przyrządzano napary, proszki, maści i ulepki.
Podstawowe surowce do przyrządzania leków pochodziły z klasztornego ogrodu roślin leczniczych. Ogród ten nazywano wirydarzem
(łac. viridarium – ogród).
Wirydarz, sąsiadujący z infirmerią, był dobrze zorganizowanym
ogrodem, w którym na specjalnych kwaterach uprawiano rodzime
oraz pochodzące z dalekich krajów rośliny lecznicze. Z podróży
misyjnych i pielgrzymek, przywożone były sadzonki różnych egzotycznych roślin, które następnie przystosowywano do uprawy na
własnym terenie. Zasady uprawy roślin leczniczych dla potrzeb klasztornych ogrodów opisane zostały przez Walfridusa Strabusa, opata
klasztoru benedyktynów w Reichenau, w dziele „Hortulus”. Dzieło
to, napisane w IX wieku pięknym łacińskim heksametrem, można
uznać za pierwszy podręcznik uprawy roślin leczniczych. W klasztor64
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nych wirydarzach uprawiano: szałwię lekarską, rutę ogrodową, bylicę
boże drzewko, bylicę piołun, koper włoski, lubczyk ogrodowy, mak
lekarski, miętę nadwodną, miętę polej, kocimiętkę właściwą, rozmaryn lekarski, bukwicę lekarską i szereg innych jeszcze roślin o dużym
znaczeniu w ówczesnym lecznictwie. Rozwój wirydarzy spowodował
rozpowszechnienie wielu roślin leczniczych, których wcześniej nie
znano. Wirydarze były też pierwowzorem późniejszych dworskich
ogrodów ziołowych oraz wiejskich przydomowych ogródków.
W klasztornych lecznicach funkcje medyków – lekarzy i aptekarzy jednocześnie, pełnili zakonnicy, których nazywano infirmiarzami.
Szczegółowy zakres ich obowiązków opisał w VI wieku benedyktyn
Aurelius Cassiodorus w dziele: „De medicina”. Braciom infirmiarzom nakazywał studiowanie prac wybitnych medyków działających
w starożytnej Grecji i Rzymie. Dzieła Dioskuridesa zalecał do nauki
własności roślin leczniczych, a dzieła Hipokratesa i Galena do nauki opisów stanów chorobowych i wskazań leczniczych. Od czasów
Cassiodora możemy mówić o początkach zorganizowanego lecznictwa w Europie. W odróżnieniu od starożytnych kapłanów, chroniących swoją wiedzę przed rozpowszechnieniem, benedyktyni krzewili
ją wśród otaczającego ich laikatu, przyczyniając się do stopniowego
rozwoju lecznictwa i lekoznawstwa w Europie.
Duże znaczenie dla rozwijającego się w klasztorach lecznictwa
miała działalność Konstantyna Afrykańczyka, benedyktyna z klasztoru na Monte Cassino. Konstantyn Afrykańczyk pochodził z Kartaginy, gdzie urodził się w pierwszej połowie XI wieku. Podróżując
przez długie lata po Wschodzie poznał Indie, Egipt, Etiopię. Opanował wiele języków. Zdobył rozległą wiedzę przyrodniczą. Po wstąpieniu w 1070 roku do klasztoru na Monte Cassino zajął się najpierw
tłumaczeniem na łacinę dzieł greckich i arabskich, a następnie opracowaniem zbioru pism z zakresu praktycznego lecznictwa (opartych
głównie na dziełach Galena). Prace Konstantyna Afrykańczyka stały
się podstawowymi podręcznikami w słynnej szkole salernitańskiej,
kształcącej ówczesnych medyków, jak też w szkołach w Montpellier
i Paryżu.
Niezwykłą postacią w historii klasztornego ziołolecznictwa, była
święta Hildegarda z Bingen (wpisana do rejestru świętych, chociaż
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jej proces kanonizacyjny nigdy nie został zakończony), autorka dzieł:
„Physica” oraz „Causae et curae”. W połowie XII wieku na Rupertsburgu koło Bingen nad Renem święta Hildegarda założyła klasztor
benedyktynek, który z biegiem czasu stał się jednym z najważniejszych w średniowiecznej Europie ośrodków medycznych. W klasztorze tym leczono chorych, przybywających z różnych stron Europy.
Wydawano też lekarstwa, które przyrządzane były z roślin pozyskiwanych z klasztornego ogrodu. Święta Hildegarda wydała swoje
wielkie dzieła dopiero pod koniec życia. Były to oryginalne prace,
którymi wzbogaciła ówczesną wiedzę medyczną, która do tej pory
oparta była głównie na dziełach starożytnych medyków. Święta Hildegarda czerpała swoją wiedzę o właściwościach roślin leczniczych
przede wszystkim od zbieraczy ziół. Istotne znaczenie miały też doświadczenia zebrane z własnej praktyki medycznej. Jej prace ceniono
z uwagi na dużą samodzielność naukową. Święta Hildegarda należała
do najwybitniejszych umysłów średniowiecza. Z jej rad korzystali nawet papieże i cesarze.
Kolejną wybitną postacią był święty Albert, dominikanin, zwany
też Albertem Wielkim, nauczyciel świętego Tomasza z Akwinu. Jako
prowincjał i wizytator klasztorów przez wiele lat podróżował zbierając różne wiadomości i spostrzeżenia przyrodnicze, co później zamieścił w swoich pracach. Dzieła świętego Alberta z Bollstaed objęły
21 tomów. Były to prace z różnych dziedzin, oparte na poglądach
Arystotelesa. Duże znaczenie dla ówczesnej nauki miały księgi omawiające podstawy fizjologii oraz anatomii roślin, jak też słynna księga
o gatunkach roślin leczniczych. Święty Albert jako wykładowca na
wielu europejskich uniwersytetach (Kolonia, Strasburg, Paryż), miał
duży wpływ na kształtowanie się poglądów z zakresu filozofii przyrody w XIII wieku. Jego prace dotyczące niektórych zagadnień przyrodniczych wyprzedzały o kilka wieków czasy w których je tworzył.
Przełomowym wydarzeniem w historii klasztornego ziołolecznictwa, a nawet w historii szpitalnictwa, było założenie Zakonu Szpitalnego Braci Miłosierdzia przez św. Jana Bożego. Był to początek
nowej epoki w europejskim lecznictwie.
Założyciel Zakonu święty Jan Boży, właściwie Jan Cidade, urodził
się 8 marca 1495 roku w Monterom-o-Novo w pobliżu Evory w Por66
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tugalii. Mając 8 lat, pod wpływem opowieści przygodnego pielgrzyma i wiedziony chęcią poznania świata, opuścił potajemnie rodzinny dom. Po kilkutygodniowej podróży znalazł schronienie i opiekę
u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oropeza, który nazwał chłopca „Janem otrzymanym od Boga”. W dwudziestym
roku życia opuścił dom opiekunów. Brał udział w wielu wojnach.
Jako żołnierz przemierzył wielkie połacie Europy. Święty Jan Boży,
człowiek o wielu zawodach - żołnierz, pasterz, zarządca majątku, robotnik budowlany, sprzedawca książek, widział cierpienie i śmierć,
poznał ludzką biedę. Będąc w Grenadzie, pod wpływem kazania
błogosławionego Jana z Avilli, podjął radykalną zmianę swego życia.
Żywiołowość z jaką okazał duchową przemianę, spowodowała, że
posądzono go o postradanie zmysłów. Został umieszczony w szpitalu dla obłąkanych, w którym zetknął się z nieludzkimi sposobami
traktowania chorych.
Kiedy odzyskał wolność, zajął się na stałe opieką nad chorymi.
W grudniu 1539 roku utworzył w Grenadzie mały przytułek, który
nazwał Zakładem Miłosierdzia. Z czasem pozyskał wielu przyjaciół,
tworząc z nimi początki Zakonu Szpitalnego Braci Miłosierdzia. Początkowo było to tylko stowarzyszenie bez ustalonej formy organizacyjnej. Święty Jan Boży wyczerpany ciężką chorobą oraz niezwykle
aktywnym trybem życia, zmarł 8 marca 1550 roku. Po jego śmierci
mieszkańcy Grenady zajęli się kontynuowaniem jego dzieła.
W roku 1572 zgromadzenie zostało zatwierdzone na regule
świętego Augustyna przez papieża Piusa V. Kilkanaście lat później,
w roku 1586 papież Sykstus V podniósł zgromadzenie do rangi zakonu. Członkowie Zakonu Braci Miłosierdzia zostali wtedy zobowiązani do składania, oprócz trzech podstawowych ślubów wieczystych,
czwartego ślubu specjalnego – ślubu służenia chorym. Znakiem Zakonu został owoc granatu z płomiennym krzyżem – symbol miłości
Bożej.
Zakon rozprzestrzenił się szybko w całej Europie. Do zakonu
zaczęli zgłaszać się coraz liczniej młodzi ludzie, którzy chcieli poświecić swe życie służbie chorym. Powstały nowe klasztory i szpitale,
i to nie tylko w Hiszpanii, ale także we Francji, Austrii i Włoszech.
W roku 1609 powstał klasztor i szpital w Krakowie. Od niego wzięnr 1 (46) 2015
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ły swój początek wszystkie następne polskie domy zakonne i szpitale. Już w roku 1633 polskie klasztory utworzyły prowincję zakonną.
W Polsce Zakon Braci Miłosierdzia nazwany został Bonifratrami, od
boni fratres – dobrzy bracia.
Zakon Braci Miłosierdzia od chwili powstania przyjął następujące
zasady:
- leczyć człowieka całego, leczyć jego duszę i ciało,
- leczyć człowieka każdego jednakowo, niezależnie od rodzaju
jego choroby, sytuacji materialnej, osobistych potrzeb,
- leczyć miłością i życzliwością,
- leczyć środkami naturalnymi, ziołami i odpowiednimi pokarmami, tym co zgodnie z Księgą Rodzaju Bóg dał człowiekowi dla jego
wygody.
Obecnie Bracia Miłosierdzia realizują ziołolecznictwo, które śmiało możemy nazwać racjonalną fitoterapią. Znakomitym tego przykładem jest ich działalność w Polsce. Od ponad czterystu lat w służbie
chorym Bonifratrzy zawsze wyróżniali się biegłością w sztuce medycznej oraz stosowaniem nowoczesnych metod leczenia. Obecnie
też wyróżniają się najwyższym poziomem ziołolecznictwa. Leki roślinne wytwarzane w ich przyklasztornych aptekach to produkty, które w pełni odpowiadają wymaganiom współczesnej farmacji, a przyjęte metody leczenia są nowoczesne.
Współczesne ziołolecznictwo bonifratrów mimo, że oparte jest
na wielowiekowym doświadczeniu zielarskim, uznać można za jeden z działów współczesnej, konwencjonalnej farmakoterapii. Ziołolecznictwo to posługuje się lekami roślinnymi o ukierunkowanym działaniu, jak też o ściśle określonym składzie i dawkowaniu.
W odróżnieniu od tradycyjnego ziołolecznictwa ludowego, które jest
jedną z dziedzin medycyny alternatywnej, ziołolecznictwo bonifratrów stanowi integralną część medycyny konwencjonalnej. Podstawą
współczesnego ziołolecznictwa bonifratrów, obok tradycyjnego ziołolecznictwa – zweryfikowanego przez naukę, są takie dziedziny farmacji jak: fitochemia, farmakologia i toksykologia roślin leczniczych
oraz farmakologia kliniczna leku roślinnego. Wszystkie te dziedziny
uwzględnione są przy opracowywaniu dokumentacji współczesnych
bonifraterskich leków roślinnych.
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Współczesne ziołolecznictwo bonifratrów odgrywa ważną rolę
w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego,
układu krążenia, dróg moczowych, skóry, niektórych chorób wieku starczego i dziecięcego. Duże znaczenie posiada w medycynie
prewencyjnej. W leczeniu schorzeń o charakterze przewlekłym jest
często niezastąpione. Niestety, w leczeniu nowotworów, chorób zakaźnych i innych ciężkich schorzeń jest nieskuteczne – co w świetle współczesnej wiedzy medycznej jest w pełni zrozumiale. Jednak
i w tych przypadkach klasztorne leki roślinne mogą mieć też zastosowanie jako skuteczne środki wspomagające zasadniczą terapię.
Ogromne znaczenie znajduje współczesne ziołolecznictwo bonifratrów w geriatrii. Stosowane przez nich leki roślinne uznać można
za skuteczne i bezpieczne środki, które wpływają zapobiegawczo na
postępy procesu starzenia lub leczą schorzenia towarzyszące wiekowi starczemu. Mimo ogromnych osiągnięć farmakoterapii opartej
na lekach otrzymanych na drodze syntezy chemicznej, od dłuższego
już czasu zaznacza się pewne rozczarowanie do leków chemicznych.
Rozczarowanie to ma dwa źródła: narastanie objawów niepożądanych oraz ich zawodność, zwłaszcza w chorobach przewlekłych.
Problem ten najwyraźniej zaznacza się właśnie w geriatrii. Dlatego
też coraz częściej chorzy z nadzieją zwracają się do wypróbowanych
od setek lat przez medycynę klasztorną leków pochodzenia roślinnego.
Dużą rolę odgrywa też ziołolecznictwo bonifratrów w rehabilitacji.
W rewitalizacji bardzo pomocne okazały się roślinne środki antyhepatotoksyczne, szczególnie w regeneracji wątroby po wyniszczającej
farmakoterapii niektórymi lekami chemicznymi. W rewalidacji natomiast leki roślinne o działaniu psychotonizujacym i anksjolitycznym
znajdują szerokie zastosowanie jako środki łagodzące dolegliwości
związane z długotrwałą hospitalizacją. Rehabilitacja jest złożonym
procesem medyczno-społecznym, w którym najszerzej realizowana
jest bonifraterska zasada leczenia całego człowieka. W przywracaniu
choremu sprawności fizycznej i psychicznej, ziołolecznictwo bonifratrów jest wyjątkowo pomocne. Leki roślinne należą przecież do
środków skutecznych i łatwo przyswajalnych, pozwalają na długie
bezpieczne stosowanie. W oparciu o najnowsze badania oraz emnr 1 (46) 2015
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piryczną wiedzę medyczną, stosowanie ziołolecznictwa bonifratrów
w rehabilitacji uznać można za naukowo uzasadnione.
Uwolnione od irracjonalnych poglądów dotyczących działania
i sposobów stosowania roślin leczniczych oraz leków o niepotwierdzonych własnościach terapeutycznych, ziołolecznictwo bonifratrów
jest uznaną przez autorytety naukowe dziedziną lecznictwa. Leki
roślinne, którymi posługuje się współczesne ziołolecznictwo bonifratrów to leki aktywne i efektywne przy wskazanym dawkowaniu,
bezpieczne, standaryzowane, trwałe oraz wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania (GMP) – sporządzone z atestowanych surowców i półproduktów, w odpowiednich warunkach, przez
wykwalifikowany personel. Stosowane w ziołolecznictwie Bonifratrów mieszanki i nalewki ziołowe, pod względem farmaceutycznym
w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu produktom
przez przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego (2001/83/WE,
2004/24/WE) w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych. Bonifraterskie mieszanki
i nalewki ziołowe to klasyczne tradycyjne ziołowe produkty lecznicze.
Analizując najważniejsze etapy w historii zielarstwa i ziołolecznictwa najczęściej koncentrujemy się na dziejach starożytnego Egiptu,
Grecji i Rzymu. Dużo uwagi poświęcamy powszechnemu w starożytności, barwnemu lekoznawstwu teurgicznemu, które uzależniało
działanie leków od stosunku różnych bóstw do człowieka. Zwykle
pomijamy europejskie ziołolecznictwo klasztorne, ten wyjątkowo
ważny okres w historii medycyny. To właśnie przy klasztorach powstały pierwsze w nowożytnej Europie lecznice i apteki. Przy klasztorach powstały pierwsze ogrody roślin leczniczych. W klasztorach
opracowano pierwsze regulaminy pracy dla medyków oraz pierwsze podręczniki z zakresu uprawy roślin leczniczych. W klasztorach
stworzono wiele dzieł medycznych, które w istotny sposób wpłynęły
na rozwój europejskiego lecznictwa. Klasztorne lecznictwo, a właściwie ziołolecznictwo (gdyż do drugiej połowy XIX wieku leczono
głównie środkami pochodzenia roślinnego) możemy śmiało uważać
za fundament nowożytnej medycyny.
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Klasztorne ziołolecznictwo to nie tylko wspaniała historia, to też
nowoczesne ziołolecznictwo – racjonalna fitoterapia. To nowoczesne metody i środki lecznicze stosowane w profilaktyce i terapii. Najlepszym tego przykładem jest współczesne ziołolecznictwo realizowane przez wiele różnych zakonów. W Polsce oprócz Bonifratrów
(Konwenty w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu), ziołolecznictwem zajmują się też: Klasztor Franciszkanów w Rychwałdzie –
sławny na całą Polskę ośrodek ziołolecznictwa zorganizowany przez
zmarłego w roku 2006 Ojca Grzegorza Srokę, Klasztor Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (w którym Ojciec dr Marcelin
Pietryja założył wspaniałe „Herbarium”) oraz wiele innych jeszcze
mniejszych ośrodków zakonnych.
Od Redakcji:

Niektóre problemy organizacyjne SFKP
i zauważone błędy merytoryczne w tekstach Biuletynu
Z perspektywy czasowej sięgającej początków pracy integracyjnej farmaceutów katolickich z Poznania i Wielkopolski (od 1984r.),
a następnie działalności Stowarzyszenia od 1992 roku, nie możemy
się dopracować wzorcowych procedur współpracy osób określonej
profesji z duszpasterzem. W sytuacji pracy Stowarzyszenia o ogólnokrajowym zasięgu sprawdził się układ osobowy, w którym duszpasterz organizujący strukturę duszpasterzy regionalnych ma odpowiednią wiedzę o podobnych stowarzyszeniach w innych krajach.
W warunkach utworzenia międzynarodowej federacji stowarzyszeń
krajowych można wypracować układ przeniesienia doświadczeń.
Ważnym czynnikiem łączącym koła regionalne z zarządem krajowym
jest doświadczenie duszpasterza krajowego w zakresie kompetencji
zawodowych członków stowarzyszenia. Wówczas przygotowanie
teologiczno-etyczne ułatwia koordynowanie pracy począwszy od potrzeb czysto religijnych i przeżyć wzmacniających zapotrzebowanie
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na wspólne modlitwy, udział w nabożeństwach liturgicznych roku
kościelnego, który w katolicyzmie ma szczególne znaczenie. Na tej
podstawie łatwiej rozwijać duszpasterstwo w poszczególnych kołach
regionalnych.
Nasze doświadczenie jest na tyle utrwalone, że stało się potrzebą
obiektywną. Ważne znaczenie spełnia Biuletyn SFKP gdyż w każdym kolejnym numerze asystent kościelny koordynujący pracę formacyjną prezentował opracowanie, które określało obszar pracy
duszpasterskiej na kolejny okres. Początkowo był to kwartał, później
półrocze aż dopracowano się ściślejszego związku z rokiem kościelnym przez organizowanie w porze jesiennej rekolekcji formacyjnych
na następny rok – nazwijmy go rokiem formacyjnym Stowarzyszenia. Uzupełniającym ciągiem rekolekcji wielkopostnych próbowano
uaktywnić Koła Regionalne, które podejmowały tematykę istotną dla
zaprezentowania problematyki preferowanej przez koła regionalne.
W strukturze organizacyjnej naszego kraju napotykano na trudności
wynikające z dojazdu. Mimo trudności utrwalił się układ, że centralne
rekolekcje formacyjne organizuje Koło Poznańskie – względy wyjątkowej życzliwości Arcybiskupów Poznańskich oraz zaangażowanie
asystenta kościelnego powołanego przez Prymasa Józefa Glempa.
Dotychczas to rozwiązanie spełnia oczekiwania a ośrodki rekolekcyjne
w Rościnie, Chludowie, Morasku oraz w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu odpowiadały potrzebom SFKP. Jedynym
utrudnieniem stają się ograniczenia nazwijmy je wiekowymi. 30-to letni
staż ograniczył siły osób, które były założycielami SFKP, natomiast nie
ma wystarczającego zainteresowania rekrutacją młodych farmaceutów.
Z wielkim smutkiem żegnaliśmy naszych ukochanych i dzielnych
farmaceutów, a także wspaniały naszych przyjaciół. Nie potrafiliśmy
w pełni spożytkować wielkich aktywistów jak mgr farmacji Maria
Krystyna Szulc, a także wspaniały nasz Przyjaciel prof. Stefan Stuligrosz. Warto o tym pamiętać. Pojawiają się szanse dołączenia do
SFKP farmaceutów spoza aptek o większych rezerwach czasu, a także nowych absolwentów kształconych przez naszych Przyjaciół Profesorów Farmacji.
Analizując materiał formacyjny zawarty w Biuletynach znajdziemy ponad 450 stron tekstów, które można uznać za uporządkowane
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chronologicznie. Preferowaliśmy od początku zasadę „Weź i czytaj
a następnie przekaż innym’’. mimo istnienia strony internetowej warto
zachować w formie papierowej przynajmniej jeden Biuletyn w roku.
Okazuje się, że stanowią one cenny materiał kronikarski i duszpasterski. Nabierają znaczenia rekolekcje wielkopostne organizowane
przez kolejne koła. Dotychczas nie dopracowano się takiego układu,
że duszpasterze kół terenowych stają się dobrze zżytymi z farmaceutami kapłanami dla, których funkcja opiekuna jest wyróżnieniem
i miłym obowiązkiem. Szczególnie ważne staje się nawiązywanie
kontaktów osobistych duszpasterzy z asystentem kościelnym, a nawet z duszpasterzem Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Odczuwamy potrzebę takiej aktywności członków SFKP
aby mogli współdziałać z ruchem duszpasterstwa chorych. Samo
ograniczenie się do służby zdrowia nie wystarcza. Dopiero wówczas
gdy potrafimy służyć możliwie najlepiej pacjentom aptek, seniorom
osobom niepełnosprawnym wzrośnie znaczenie farmaceutów w życiu społecznym.
Przekazując te przemyślenia przed wyborami na następną kadencję odwołujemy się do wypowiedzi asystenta kościelnego SFKP ks.
dra Adama Sikory zamieszczonych na stronach 150-151 wydania
specjalnego Biuletynu nr 1/2 (38-39) pole XIII (2011). jako Komitet
Redakcyjny pracowaliśmy w trudnych warunkach starając się oddać
w naszych tekstach treści interesujące wszystkie grupy zawodowe
tworzone na podstawie sylwetki zawodowej farmaceuty uniwersyteckiego. Szukaliśmy wspólnej bazy wynikającej z wiary katolickiej
i z przesłanek patriotycznych. Nie ustrzegliśmy się popełnienia błędów za, które przepraszamy. Oto najważniejsze z nich:
1. W cytowanym tekście Desiderata powtarzaliśmy, że jest to tekst
anonimowy z 1662 roku znaleziony w starym Kościele św. Pawła
w Baltimor. Mimo, że dojrzałość tekstu wskazywała, że jest to utwór
współczesny. Jak się później okazało jest to poemat napisany przez
Maxa Ehrmanna w 1927 roku. Był to emigrant z Bawarii. Żył w latach 26.09.1872 – 9.09.1945. Warto odszukać w internecie bo poraża
duszę.
2. Drugi błąd to przypisanie Janowi Pawłowi II wiersza „Do
sosny polskiej ‚’. Wiersz ten stworzył Stefan Witwicki ( 3.09.1801nr 1 (46) 2015
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15.04.1847). Autor urodził się w Janowie na Podolu, a zmarł w Rzymie. Wiersz ten w formie ulotki znaleziono po śmierci Jana Pawła II
z Jego podpisem (prawdopodobnie faksymilowany). Wiersz ten był
wśród Polonii przypisywany Adamowi Mickiewiczowi. Warto ten
wiersz przeczytać.
3. Trzeci błąd to niedopatrzenie przy pisaniu daty.

POLECAMY DO CZYTANIA
I ROZWAŻANIA
– Jan Paweł II: Pielgrzymki do Ojczyzny – przemówienia
i homilie, Wyd. Znak, Kraków 2005 r.
– W opracowaniu zawarto wszystkie przemówienia i homilie
z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Staranne opracowanie wydawnicze, poręczny format i wyraźny druk ułatwiają czytanie. Wykonany
pismem odręcznym wstęp Arcybiskupa Józefa Kowalczyka nuncjusza Apostolskiego w Polsce wyraża wielkie uznanie dla wydawnictwa oraz zachęca do „odkrywania głębi myśli zawartych w nauczaniu
tego wielkiego i świętego papieża”. Komitet Redakcyjny wybrał kilka
fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II z ostatniej – zaledwie 3. dniowej pielgrzymki do Polski (16-19 sierpnia 2002 r., Kraków – Kalwaria Zebrzydowska z przelotem nad Wadowicami). Jest to wielkie
pożegnanie z Ojczyzną i ojcowizną z jednoczesnym otwarciem wielkiego nabożeństwa „narodów świata całego” dla kultu Chrystusa
Miłosiernego. To stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na
ostatnie Jego przyjście”.
– Z przemówienia na lotnisku w Balicach (16.08.2002 r.): „To tutaj
Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w Miłosierdziu
ludzi. Od wieków Kraków szczycił się wielkimi postaciami, które
ufając Miłości Boga dawały świadectwo Miłosierdzia przez konkretne dzieła Miłości Człowieka”.
– Z homilii podczas konsekracji Sanktuarium w Łagiewnikach
(17.08.2002 r.): „Jestem przekonany, że jest to szczególne miejsce,
które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski, udzielać swego miłosierdzia”. „Gorąco wierzę, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze
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miejsce, w którym ludzie będą sławić przed Bogiem w Duchu i prawdzie”. „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą
umiłowaną Ojczyznę i na cały świat”. „Trzeba tę iskrę Bożej łaski
rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia”.
– Z homilii w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach
(18.08.2002 r.): „Kościół od początku swego istnienia, odwołując się
do tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że dzisiaj jest szczególnie wezwany, by głosić światu
to orędzie. Nie może zaniedbać tej misji, skoro wzywa go do tego
sam Bóg przez świadectwo siostry Faustyny, świętej Faustyny.
– A wybrał Bóg do tego nasze czasy. Może dlatego, że wiek
dwudziesty, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególny sposób „misterium nieprawości”. Z tym
dziedzictwem dobra, ale też i zła weszliśmy w nowe tysiąclecie.
Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga
nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać
jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę
śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos
Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić Wielkim Nieobecnym w kulturze i społecznej świadomości narodów”.
– „Trzeba, ażeby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało
z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości! Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do tych, których
człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w mysterium iniquitatis.
Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca
nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości”.
– Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty, dziękując młodym
za odśpiewanie piosenki „Barka”, dodał: „Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny
przed dwudziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem
wyrok konklawe. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez
wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też
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przewodniczką na różnych drogach Kościoła, I ona przyprowadzała
mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie Błonia, pod kopiec Kościuszki.
– Dziękuję ci, pieśni oazowa. Dziękuję wam, Błonia krakowskie, za waszą gościnę, wielokrotną i tę dzisiejszą. Bóg zapłać. Chciałbym dodać: „i do zobaczenia”. Ale to już jest całkowicie w Bożych
rękach. Pozostawiam to bez reszty Bożemu miłosierdziu”.
– Z homilii w czasie Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej: „Jakże ważne było to miejsce dla Polski podzielonej pomiędzy
zaborców. Dał temu wyraz biskup Dunajewski, gdy dokonując koronacji, tak się modlił: „W dniu tym Maryja została wzięta w niebo i tam ukoronowana. W powracającą rocznicę dnia tego wszyscy
święci składają swe korony u stóp swej Królowej, a dziś naród polski
niesie także złote korony, by przez ręce biskupie włożone zostały na
skronie Maryi w tym cudownym obrazie. Odpłaćże nam to. Matko,
byśmy byli i między sobą jedno – i z Tobą jedno”. Tak modlił się
do Niej o zjednoczenie Polski rozbitej. Dziś, gdy stanowi Polska terytorialną i narodową jedność, słowa te nie tracą swej aktualności,
choć nabierają nowego znaczenia. Trzeba je dziś powtarzać, prosząc
Maryję, by wypraszała jedność wiary, jedność ducha i myśli, jedność
rodzin i jedność społeczną. O to modlę się dziś razem z wami: Matko
Kalwaryjska, spraw, „byśmy byli między sobą jedno – i z Tobą”!
Przesłanie z helikoptera do mieszkańców Wadowic (19.08.2002 r.):
„Zanim opuszczę Ojczyznę, pragnę przynajmniej z helikoptera spojrzeć na moje rodzinne miasto i pobłogosławić jego mieszkańców.
Pozdrawiam wszystkich z całego serca. Modlę się do Boga, który jest
bogaty w miłosierdzie, aby darzył Was obfitymi darami duchowymi
i pomyślnością w codziennym życiu. Zawierzam Was opiece Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
– Niech Bóg Wam błogosławi!
– Z przemówienia pożegnalnego na lotnisku w Balicach
(19.08.2002 r.): „Ojczyzno moja kochana, Polsko, (...) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, umiej być wdzięczna!” (Dzienniczek, 1038)
– (…) Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę. Raduję się
z osiągnięć, dobrych zamierzeń i twórczych inicjatyw. Z pewnym
niepokojem mówiłem o trudnościach i kosztach przemian, które
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boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bezrobotnych, bezdomnych i tych, którym przychodzi żyć w coraz skromniejszych
warunkach i w niepewności jutra. Odjeżdżając, te trudne sprawy
Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej
i jej obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości, społeczeństwo polskie – które od wieków przynależy do Europy – znajdzie właściwe
sobie miejsce w strukturach Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie
zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent
i cały świat. (…) „Jestem przekonany, że łagiewnickie sanktuarium
będzie prawdziwą stolicą i prężnym ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Niech światła padające z wieży łagiewnickiej świątyni, które
przypominają promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego, rzucają duchowy blask na całą Polskę – od Tatr do Bałtyku, od Bugu do Odry – i na
cały świat! Wdzięczny za wszystko, wraz z całą wspólnotą Kościoła
w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: „.Jezu, ufam Tobie!”.
Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom
w nowym tysiącleciu. Bóg bogaty w miłosierdzie niech wam wszystkim
błogosławi! A na koniec – cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!
– Na podstawie przytoczonych wypowiedzi naszego papieża
– Słowianina – wyczuwa się Jego odpowiedzialność za losy całego
świata – nie tylko za Polskę i Europę. Mimo słabnących sił fizycznych
mamy potwierdzenie, że słowa Juliusza Słowackiego z Kordiana wypełniają się i zamieniają w rzeczywistość, bo: „ON rozda miłość jak
dziś mocarze rozdają broń”. Sakramentalną MOC ON pokaże,
ŚWIAT wziąwszy w dłoń”. Sylwetka tego cierpiącego Papieża, tak
zniekształcona i drżąca okazała się najsilniejszym znakiem „nadziei
dla tych, którzy szukają dobra”. „Papież z takim heroizmem cierpiący
na oczach świata”, „cierpiący z tym światem i jakby za ten świat – to
było chyba ostateczne spełnienie mesjanicznej wizji Karola Wojtyły”. (Alfabet Jana Pawła II, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2005, s. 7).
– Polecając do czytania, kontynuujemy realizację wezwania
TOLLE LEGE czyli Weź i czytaj, lub jeszcze dobitniej Bierz i czytaj.
Przygotowanie: Komitet Redakcyjny
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Materiały
wybrane
Zgłoszenia na konkurs
„Roślina dla Jana Pawia II”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Arnika (Arnica Montana)
Balsamowiec mirra (Commiphora myrrha)
Cyklamen purpurowy (Cyklamen purpurascens)
Dziewanna wielkokwiatowa (Yerbascun densiflorum)
Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
Fiołek trójbarwny (Viola tricolor)
Granat właściwy (Punica granatum) – zgłoszenie Konwentu
Bonifratrów z Łodzi
Hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis)
Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
Jukka karolińska (Yucca filamentosa)
Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium)
Konwalia majowa (Convallaria majalis)
Len zwyczajny (Linum usitatissimum)
Lilia biała (Lilium candidum)
Malwa ogrodowa (Alcea rosea, Althea rosea)
Mirt zwyczajny (Myrtus communis)
Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea)
Rumianek pospolity (Matricaria recutita)
Różeniec górski (Rhodiola rosea)
Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus)
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
Szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW KATOLICKICH POLSKI
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że pierwszy etap weryfikacji roślin zgłoszonych do konkursu „Roślina Jana
Pawła II” został zakończony. Z listy zgłoszonych
roślin, która sporządzona została 25.09.2014 r.,
wybrane zostały następujące rośliny:
1.
Rumianek pospolity (Matricaria recutita)
2.
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
3.
Granat właściwy (Punica granatum)
4.
Lilia biała (Lilium candidum)
5.
Len zwyczajny (Linum usitatissimum)
6.
Różeniec górski (Rhodiola rosea)
7.
Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
8.
Szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
9.
Fiołek trójbarwny (Viola tricolor)
10.
Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
11.
Malwa ogrodowa (Alcea rosea, Althea rosea)

W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną rozmowy z poszczególnymi członkami zespołu konkursowego, w skład którego wchodzą:
prof. Anita Magowska, prof. Irena Matławska, prof. Małgorzata Sznitowska, brat Franciszek Salezy Chmiel, prof. Kazimierz Głowniak, prof.
Edmund Grześkowiak, ojciec dr Marcelin Pietryja, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, dr Jerzy Jambor (PKZ), by zgodnie wytypować roślinę godną naszego Wielkiego Rodaka. W Wigilię Świętego Mikołaja (5.12.2014
r.) na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego,
które odbędzie się w siedzibie Herbapolu Wrocław, zakończony zostanie
proces wyboru „Rośliny Jana Pawła II”.
Formalny wniosek z posiedzenia skierowany zostanie do Zarządu
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.
Łączę serdeczne pozdrowienia Jerzy Jambor
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Zarząd Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski
Szanowni Państwo,
członkowie zespołu konkursowego „Roślina Jana Pawła II” (prof.
Anita Magowska, prof. Irena Matławska, prof. Małgorzata Sznitowska, brat Franciszek Salezy Chmiel, prof. Kazimierz Głowniak,
prof. Edmund Grześkowiak, ojciec dr Marcelin Pietryja, prof. Jerzy
Woy-Wojciechowski, dr Jerzy Jambor (PKZ)) wytypowali kilka roślin,
które Ich zdaniem mogłyby być wyróżnione i tak nazwane. Ostatecznie na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego, które odbyło się w dniu 5 grudnia br. w ZZ Herbapol S.A.
we Wrocławiu uczestniczący ustosunkowali się do tych propozycji.
Najwięcej osób opowiedziało się, że na takie wyróżnienie zasługuje
rumianek pospolity (Matricaria recutita), bardzo popularna roślina
lecznicza w Polsce. Wskazano także: len zwyczajny (Linum usitatissimum), różeniec górski (Rhodiola rosea), dziewięćsił bezłodygowy
(Carlina acaulis) oraz arnikę górską (Arnica montana) – roślinę występującą w górach, które tak lubił Papież.
Oczywiście wybór i decyzja należy to Państwa, która roślina ma
być tą wyróżnioną i nazwaną „Rośliną Jana Pawła II”.
Na ten wyjątkowy czas życzę radości ze spotkania przy wigilijnym
stole, by nastrój Świąt trwał jak najdłużej, a Światło Betlejemskiej
Nocy niech nieustannie umacnia, niesie pokój i nadzieję. Pomyślności w Nowym Roku
Z poważaniem
Małgorzata Górska-Paukszta
Sekretarz Generalny ZG PKZ
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dr Jerzy Jambor

Polski Komitet Zielarski

RUMIANEK –
ROŚLINA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Rumianek należy do najstarszych leków ludzkości. Wymieniony jest we wszystkich starożytnych działach medycznych. Znali go
Asklepiades, Dioskorydes i Galen. W średniowieczu był powszechnie uprawiany w przyklasztornych ogrodach zielarskich, a otrzymywane z niego preparaty należały wtedy do najskuteczniejszych leków
przeciwzapalnych. Święta Hildegarda z Bingen uważała, że „rumianek jest w swojej naturze ciepły” i zalecała jego stosowanie w wielu
różnych schorzeniach. Ksiądz Hieronim Bock pisał: „nie ma lepszego nad rumianek ziela, na wszelkie schorzenia i na urodę on zawsze
znajdzie radę”. Rumianek figurował też w słynnym zielniku Anny
Wazówny. Już w XVI wieku w lecznictwie stosowany był olejek rumiankowy. Rumianek od dawna cieszył się dużą sławą jako wartościowa roślina lecznicza. Można go było znaleźć w każdej domowej
apteczce. Stosowany był w różnych schorzeniach, od wieku niemowlęcego do późnej starości.
Rumianek pospolity (Matricaria recutita L. Rauschert) jest rośliną leczniczą, która występuje w zdecydowanej większości farmakopei na świecie. Posiada też swoje monografie Komisji E, ESCOP
i WHO. Rumianek należy do najpopularniejszych i najbezpieczniejszych w użyciu roślin leczniczych. Uchodzi za symbol skromności
połączonej z niezwykła siłą.
W roku 2014 Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
ogłosiło „Konkurs na roślinę dla Jana Pawła II” (Biuletyn SFKP XVI,
1/45, 2014). Do siedziby Stowarzyszenia wpłynęło wiele różnych
zgłoszeń. 15 sierpnia 2014 r., w Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, tradycyjnie obchodzone jako Święto Matki Boskiej Zielnej, wszystkie zgłoszenia przekazane zostały przez Stowarzyszenie
Farmaceutów Katolickich Polski, Polskiemu Komitetowi Zielarskienr 1 (46) 2015

81

mu, który przeprowadził kolejne etapy konkursu. Jesienią 2015 roku,
zespół konkursowy w składzie: prof. Anita Magowska (Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu), prof. Irena Matławska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), prof. Małgorzata Sznitowska (Gdański Uniwersytet Medyczny), brat Franciszek Salezy Chmiel (Konwent Bonifratrów w Łodzi), prof. Kazimierz Głowniak (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie), prof. Edmund Grześkowiak (Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (Polskie Towarzystwo
Lekarskie), dr Jerzy Jambor (Polski Komitet Zielarski), dokonał
pierwszej weryfikacji zgłoszeń. Po zakończeniu prac, sporządzona
została lista obejmująca 11 roślin. Na liście znalazły się następujące
gatunki: rumianek pospolity (Matricaria recutita), sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris), granat właściwy (Punica granatum), lilia biała (Lilium candidum), len zwyczajny (Linum usitatissimum), różeniec górski (Rhodiola rosea), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), szarotka alpejska (Leontopodium alpinum), Fiołek trójbarwny (Viola tricolor),
dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), malwa ogrodowa (Alcea
rosea, Althea rosea). 5 grudnia 2014 r., w Wigilię Świętego Mikołaja,
na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego, które odbyło się w siedzibie Herbapolu we Wrocławiu, zakończony został proces wyboru Rośliny Świętego Jana Pawła II. W wyniku
szczegółowej analizy wcześniej zweryfikowanych zgłoszeń, Zarząd
Główny Polskiego Komitetu Zielarskiego uznał, że Rośliną Świętego
Jana Pawła II powinien być rumianek pospolity (Matricaria recutita). Roślina skromna, ale skuteczna. Formalny wniosek z posiedzenia
skierowany został do Zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski do akceptacji. Wniosek został przyjęty, co oznacza, że
od tego momentu rumianek został Rośliną Świętego Jana Pawła II.
W najbliższych miesiącach wykonany zostanie obraz przedstawiający
bukiet złożony z kwiatów Rośliny Świętego Jana Pawła II. Twórcą
tego dzieła będzie Pani Krystyna Głowniak, wybitna malarka z Lublina. Autorka wielu wspaniałych dzieł o tematyce religijnej. Obraz
przekazany zostanie przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich
Polski do Muzeum Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Rumianek pospolity (Matricaria recutita L. Rauschert, starsza nazwa to Matricaria chamomilla L.), zwany też rumiankiem lekarskimi,
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pachnącym lub prawdziwym, jest jednoroczną rośliną, należącą do
rodziny astrowatych (Asteraceae). Roślina posiada wzniesioną, rozgałęzioną łodygę z pierzastodzielnymi liśćmi. Łodygi zakończone są
koszyczkami kwiatowymi, które składają się z kilkudziesięciu żółtych
kwiatów rurkowych, wydających nasiona i kilkunastu brzeżnych,
białych, płonych kwiatów języczkowych. Dziko rosnący rumianek
kwitnie od maja do czerwca, uprawiany na plantacjach – na początku
czerwca. Cała roślina charakteryzuje się intensywnym, przyjemnym
zapachem. Po tym zapachu można odróżnić rumianek do wielu innych bardzo podobnych optycznie roślin. Drugą cechą wyróżniającą
rumianek pospolity jest charakterystyczne dno kwiatowe.
Rumianek pospolity pochodzi z południowo-wschodniej Europy
i Bliskiego Wschodu, skąd rozpowszechniony został na całą Europę i Azję. Z czasem przeniesiony został przez człowieka na inne
kontynenty, gdzie się też zadomowił. W Polsce rośnie na całym niżu
i w dolnej części strefy górskiej. Ze względu na duże zapotrzebowanie na rumianek, od kilkudziesięciu lat w wielu krajach prowadzi się
polowe uprawy tej rośliny. Uprawia się odmiany hodowlane o wysokiej zawartości substancji czynnych.
Surowcem farmaceutycznym są koszyczki rumianku (Matricariae
anthodium, Matricariae flos). Zawierają one olejek eteryczny o intensywnym niebieskim zabarwieniu, którego głównymi składnikami
są: chamazulen, spiroetery oraz bisabolol i jego tlenki. Charakterystyczna barwa olejku rumiankowego spowodowana jest obecnością
chamazulenu. Koszyczki rumianku zawierają też liczne flawonoidy
(7-glukozydy apigeniny, luteoliny, kwercetyny, patuletyny), kumaryny (umbeliferon, herniaryna) i związki śluzowe. Składniki olejku
eterycznego warunkują przede wszystkim działanie przeciwzapalne
rumianku, natomiast flawonoidy – działanie rozkurczowe. W ostatnich latach stwierdzono również immunomodulującą aktywność rumianku, za co odpowiedzialne są śluzowe polisacharydy.
Napary z koszyczków rumianku podaje się doustnie w stanach zapalnych przewodu pokarmowego oraz przy skurczach żołądka i jelit.
Zewnętrznie w leczeniu stanów zapalnych skóry i błon śluzowych.
Obok naparów, stosowane są też jako środki przeciwzapalne i rozkurczowe, różnego rodzaju preparaty produkowane z ekstraktów
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z rumianku oraz z olejku rumiankowego. W stanach zapalnych dróg
oddechowych bardzo skuteczne okazały się inhalacje zawierające
olejek rumiankowy.
Rumianek jest najwartościowszą rośliną do pielęgnacji urody.
Stosowany jest we wszystkich typach kosmetyków. Działa na skórę
kojąco, przeciwzapalnie i antyseptyczne. Jest ważnym składnikiem
kosmetyków przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci.
Rumianek jest bardzo bezpieczną rośliną leczniczą. Do tej pory
nie odnotowano toksycznego działania rumianku i jego przetworów,
ani u ludzi, ani u zwierząt. Opisane w literaturze przypadki reakcji
alergicznych pojawiały się głównie w związku z zanieczyszczeniem
rumianku pospolitego rumianem psim (Anthemis cotula), który zawiera alergen kontaktowy o nazwie antekotulid. Ponieważ koszyczki
rumianku pochodzą obecnie prawie wyłącznie z upraw wysokowartościowych odmian, takie zanieczyszczenia są w zasadzie niemożliwe.
Rumianek zawsze miał mocną pozycję w zielarstwie. Inne rośliny
bywały modne, potem o nich zupełnie zapominano, aby po latach
znów odkrywać ich walory. Natomiast rumianek zawsze był znany
i zawsze stosowany. Należy do roślin, które najmocniej kojarzą się
z zielarstwem. Uważa się, że aż 1/10 całej światowej produkcji zielarskiej stanowi rumianek. Dlatego też w roku 1995 rumianek uznany
został przez polskich zielarzy rośliną roku. Od rumianku rozpoczął
się zwyczaj wybierania przed Świętem Matki Boskiej Zielnej jednej
rośliny leczniczej, jako świątecznego symbolu. Pierwsze święto polskich zielarzy, zorganizowane 15 sierpnia 1995 r. nosiło nazwę Rumiankowego Święta.
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Sprawozdania

Sprawozdania z działalności kół regionalnych
i całego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski za rok 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Farmaceutów
Katolickich Polski w okresie wrzesień 2014 - luty 2015
W końcu września 2014 r. wszystkie koła uroczyście obchodziły
święto Kosmy i Damiana. Uroczystości rozpoczynały się mszą św.
w intencji farmaceutów, po której często razem z Izbami Aptekarskimi były organizowane spotkania, na których wręczano odznaczenia,
wyróżnienia zasłużonym farmaceutom. Przekazano sugestię Naczelnej Izbie Aptekarskiej, aby od 2015 r. uroczystość taka, a przynajmniej msza św., była organizowana w niedzielę z możliwością transmisji przez radio.
– W sobotę 4.10.2014 r. braliśmy udział w zorganizowanej
przez Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Pielgrzymce Środowiska Medycznego do grobu błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ks.
Andrzej Stępień prowadził rozważania różańcowe wygłoszone przez
bł. ks. Jerzego w Bydgoszczy w dniu porwania.
– Uroczyście obchodzone było święto św. Łukasza. Wiele
kół celebrowało to święto z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi.
W Warszawie Triduum św. Łukasza odbyło się w następującym porządku:
16.10.2014 o godz.18 msza św. dziękczynna i spotkanie w katedrze warszawsko-praskiej pod przewodnictwem abpa Henryka Honr 1 (46) 2015
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sera, 18.10.2014 godz. 17 msza św. w kościele ss. wizytek na Krakowskim Przedmieściu z udziałem ks. prof. Stanisława Warzeszaka
- krajowego duszpasterza Służby Zdrowia, 19.10. 2014 godz.17 msza
św. przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza Służby Zdrowia, w 30 rocznicę śmierci.
– 25.10.2014 r. uczestniczyliśmy w pierwszej z cyklu „W kręgu
nauki” konferencji „Życie bliskie śmierci”. Treści konferencji przekazywane były w kołach i hospicjach m.in. w Bydgoszczy, okolicach
Warszawy.
– W listopadzie organizowano msze św. za zmarłych farmaceutów. Prezentowane były wspomnienia o zmarłych członkach SFKP
lub osobach znanych, zasłużonych dla farmacji.
Tematy spotkań listopadowych też były związane tematycznie
z tym miesiącem, np. Ustanowienie uroczystości Wszystkich Świętych, Obcowanie świętych, Miłość Boga fundamentem świętości
i in.
– 22-23 listopada 2014 r. w Rzymie odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Farmaceutów
Katolickich. Zostały zatwierdzone poprawki w Statucie, zostały nam
obniżone składki członkowskie pod warunkiem uczestniczenia w
spotkaniach Komitetu Wykonawczego Federacji (dwa razy w roku)
i przekazywania sprawozdań z działalności. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w Konferencji na temat autyzmu i spotkaniu
z Ojcem św. Franciszkiem.
– W grudniu odbywały się adwentowe dni skupienia (w Warszawie 13 grudnia u ss. Wizytek, w Lublinie w kościele św. Wojciecha
i in.).
– W grudniu został rozstrzygnięty konkurs na roślinę dla Jana
Pawła II. Jury składające się z wybitnych specjalistów ziołolecznictwa pod przewodnictwem dr n. farm. Jerzego Jambora – prezesa
ZG Polskiego Komitetu Zielarskiego spośród 22 roślin zgłoszonych przez 19 uczestników wybrało Rumianek pospolity i sporządziło listę 10 następujących roślin: sosna zwyczajna, granat właściwy, lilia biała, len zwyczajny, różeniec górski, jarząb pospolity,
szarotka alpejska, fiołek trójbarwny, dziewięćsił bezłodygowy, malwa ogrodowa.
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– W styczniu tradycyjnie odbywały się spotkania opłatkowe.
10. W niedzielę 1 lutego 2015 r. odbyła się w katedrze św. Floriana „Jutrznia za nienarodzonych” podczas której modliliśmy się za
dzieci nienarodzone. Była możliwość złożenia w koszyczku kartki
z imieniem dzieci jeszcze nie ochrzczonych. Koszyczek został z kartkami przeniesiony przed Najświętszy Sakrament.
11.We wszystkich kołach prezentowane było Orędzie Ojca Świętego na XXIII Światowy Dzień Chorego: Sapientia cordis „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29.15)”
W styczniu 2015 r. SFKP wystąpiło z licznymi protestami
w związku z decyzją wprowadzenia do sprzedaży w aptekach bez
recepty „pigułki dzień po”. Najbardziej aktywne było środowisko
podkarpackie. Wielu aptekarzy stanowczo wypowiadało się przeciwko sprzedaży bez ograniczeń „pigułki dzień po” na zorganizowanej w Rzeszowie konferencji z udziałem ministra Jarosława Gowina
i radnych sejmiku województwa.
Jest już przygotowana ulotka antykoncepcyjna opracowana
przez koło łódzkie SFKP. W sprawie rozpowszechniania nawiązaliśmy kontakt z Human Life Internationale i w najbliższych tygodniach gotowa ulotka będzie przekazywana do aptek, przychodni
i innych placówek medycznych.
27 i 28 lutego oraz 1 marca 2015 r. odbędą się Rekolekcje
wielkopostne dla wszystkich kół SFKP w Rudach Raciborskich.
W celu większego zainteresowania są one połączone z konferencją
naukową pt. „Rozwój Aptekarstwa Śląskiego. Moda i styl w aptekach
polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki”.
Konferencja przewidziana jest w piątek w godz.10-15, a rekolekcje
rozpoczynają się mszą św. o godz.18 i kończą w niedzielę 1 marca obiadem. Rekolekcje „Bóg jest miłosierny” będzie prowadził ks.
Marek Norwas.
Jest przygotowany do druku Nr 1 (46) 2015 Biuletynu SFKP,
w którym są opisane wydarzenia z ub. roku i aktualne problemy polskiej farmacji.

						

Jolanta Radecka
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Sprawozdanie z działalności Koła Bydgoskiego
Rok 2014 rozpoczęliśmy dnia 22 stycznia tradycyjnie spotkaniem
opłatkowym w sali przy parafii Św. Trójcy. Uczestniczyło w nim 10
członkiń oraz opiekun Koła Ks. dr Bronisław Kaczmarek.
Minęły dwie kadencje prezydium naszego Koła. Dnia 19 marca
miały odbyć się wybory. Niestety z powodu niskiej frekwencji - na
zebranie przybyły 6 osoby, wybory się nie odbyły. Wyznaczyłyśmy II
termin na 21 maja.
Na spotkaniu mgr Felicja Goc-Pietras przedstawiła temat – „Św.
Józef - opiekun rodzin”.
W dniach 29 -30 marzec dr Elżbieta Serówka brała udział w konferencji: „Etyczne wyzwania współczesnej medycyny”.
Główne zagadnienia poruszane na ww. konferencji:
a) Respektowanie Prawa Bożego we współczesnej medycynie
w świetle wiary chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
b) Zespoły wsparcia duchowego w szpitalach.
c) Omówienie ustaw o zawodach medycznych, klauzula sumienia (radca prawny).
d) Przedstawiciele poszczególnych zawodów medycznych omówili stanowisko dotyczące klauzuli sumienia w swoich specjalnościach (analityk, pielęgniarka, lekarz, farmaceuta).
e) Medycyna rodzinna – wdrażanie nowych modeli.
f) Odnowa relacji w środowisku służby zdrowia (ks. lek. med.
Roberto Saltini, lek. med. Krystyna Kebede).
Niestety dnia 21 maja planowane wybory nie odbyły się (II termin). Powiadomione odpowiednio wcześniej członkinie nie przybyły
na zebranie.
W październiku pożegnaliśmy na Cmentarzu Nowofarnym zmarłego dnia 25. Października honorowego członka naszego Koła Pana
Prof. Henryka Romanowskiego.
W listopadzie odwiedziliśmy bydgoskie cmentarze, na których
spoczywa już siedem osób z naszego Koła (modlitwa, refleksja,
wspomnienie przy świetle zniczy).
Dnia 26 listopada 2014 odbyło się kolejne spotkanie:
A. Przedstawienie, przez dr Elżbietę Serówkę, sylwetki nowego
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Prymasa Polski Ks. Abp. Wojciecha Polaka (temat miał być przedstawiony na zebraniu 21 maja).
B. Sprawozdanie mgr Felicji Goc-Pietras z konferencji naukowej pt.: „Życie bliskie śmierci”, która odbyła się dnia 25 października w Kurii Biskupiej diecezji Warszawsko-Praskiej. Konferencja ta
zainaugurowała cykl „W kręgu nauki”. Zostały przeczytane również
życzenia świąteczne od Przewodniczącego KEP ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia ks. Stefana Regmunta.
C. Dr Elżbieta Serówka przedstawiła temat „Obcowanie świętych”:
a) Definicja świętych w Starym i Nowym Testamencie
b) Miłość Boga fundamentem świętości
c) Ustanowienie uroczystości Wszystkich Świętych (w IV wieku w kościołach wschodnich, a w roku 835 przez rozporządzenie
króla Ludwika Pobożnego)
W listopadzie odbyła się w katedrze na Pradze Msza Św. sprawowana przez Ks. Abpa H. Hosera za zmarłych farmaceutów ze SKFP,
również za śp. zmarłych z naszego Koła.
Sprawozdanie z działalności Koła Katowickiego
1.Odbyły się cztery spotkania:
a. dr Jan brat kardynała Hlonda – prof. Jędryczko
b. Jak czytać Biblię – ks. prob. Grzegorz Borg
c. Jak wychowywać dzieci – odmawiamy różaniec za rodziny
zagrożenie współczesnej rodziny – ks. prob. Grzegorz Borg
2.Zwiedzaliśmy Hospicjum w Chorzowie Batorym z nowa kaplicą. Przekazano kwotę 100 zł na potrzeby hospicjum.
3.Zrobiono paczkę świąteczną dla jednej rodziny.
4.Przekazano kwotę 200 zł Siostrom Miłosierdzia – Matki Teresy
z Kalkuty, na pomoc dla bezdomnych.
5.Odwiedziliśmy dwie chore koleżanki
6.Odbyła się wycieczka do Pławniowic i Opola. Zwiedziliśmy
katedrę, kościół Franciszkanów i św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Uniwersytet w Opolu oraz grób ks. dra Stefana B., relikwie św. Jadwigi
i bł. Jerzego Popiełuszki. Po modlitwie przed obrazem Matki Bożej
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Opolskiej zjedliśmy wspaniały obiad w miejscu z widokiem na amfiteatr i fontanny.
7.Ślaska Izba Aptekarska przekazała na Biuletyn SFKP 300,- zł.
8.28.09.2014 r. byliśmy na koncercie W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pogórzu, gdzie spotkaliśmy młodzież z Mołdawii.
Spotkanie było bardzo miłe.
Sprawozdanie z działalności Koła Lubelskiego
– Regularne spotkania ( z wyjątkiem wakacji) w każdą trzecią
niedzielę miesiąca.
– Spotkanie opłatkowe - styczeń 2014.
– Rekolekcje wielkopostne „ Na Jabłuszku” w Nałęczowie marzec 2014.
– Adwentowy dzień skupienia w kościele św. Wojciecha w Lublinie - grudzień 2014.
Sprawozdanie z działalności Koła Łódzkiego
Spotkania koła odbywały się co dwa miesiące w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. W czasie tych spotkań pracowaliśmy
m.in. nad ulotką o antykoncepcji, czytaliśmy Dokumenty Kościoła
na temat wartości życia ludzkiego, eutanazji, małżeństwa i płodności
zgłębiając stanowisko Kościoła i prowadząc dyskusję nad wybranymi
postawami moralnymi.
W dniach 21-23 marca 2014 r. zorganizowaliśmy Rekolekcje SFKP
w Porszewicach k/ Łodzi, które poprowadził ks. kan. Paweł Sudowski archidiecezjalny duszpasterz służby zdrowia i opiekun łódzkiego
koła SFKP. W trakcie rekolekcji rozważaliśmy rolę sumienia w naszej
pracy zawodowej.
W dniu patronalnym świętych Kosmy i Damiana 26 września
2014 r. uczestniczyliśmy we mszy św., którą celebrował ks. kan.
Paweł Sudowski, wysłuchaliśmy listu, który na tę okazję wystosował do środowiska farmaceutów JE ks. abp. Marek Jędraszewski
metropolita łódzki, po czym świętowaliśmy w pobliskim Muzeum
Farmacji.
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Sprawozdanie z działalności Koła Poznańskiego
1.Pierwsze spotkanie Koła Poznańskiego SFKP w roku 2014 odbyło się w dniu 5 stycznia 2014r. jak zawsze, rozpoczęte Mszą św.
w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela. Następnie w salce parafialnej dzieliliśmy się opłatkiem składając życzenia, śpiewaliśmy kolędy
i słodziliśmy się przyniesionym ciastem świątecznym. Zgromadziło
się 35 osób
2. Następne spotkanie, „robocze”, w dniu 2 marca poświęcone
było problematyce gender, którą przedstawił w wykładzie ksiądz
asystent naszego koła, ksiądz dr Adam Sikora.
3.W dniach 21-23 marca 2014 roku 6 osób Koła Poznańskiego
wzięło udział w rekolekcjach zorganizowanych przez Łódzkie Koło
SFKP
w ośrodku rekolekcyjnym w Porszewicach pod Łodzią.
Rozważania rekolekcyjne dotyczyły tematu: „Módl się i pracuj- relacja człowieka do Boga i świata”.
4. Kolejne spotkanie w dniu 25 maja poświęcone było refleksjom
księdza Adama Sikory związanym z pielgrzymką do Ziemi Świętej.
Obejrzeliśmy film wykonany przez księdza z tej pielgrzymki.
5. W dniu 14 czerwca 2014r. udaliśmy się na pielgrzymkę, zorganizowaną własnymi siłami, szlakiem zabytkowych drewnianych
kościołów na trasie do Wągrowca: Rejowiec, Skoki, Jabłkowo,
Raczkowo, Popowo Kościelne, Podlesie Kościelne, Tarnowo Pałuckie, Wełna. W Wągrowcu ksiądz Adam Sikora celebrował Mszę
św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Krótki
spacer na przedmieściu pozwolił nam zaobserwować ciekawe zjawisko, jakim jest skrzyżowanie rzek: Wełny i Nielby. Nie jest to zjawisko naturalne, tylko wykonane przez cystersów w trakcie prac melioracyjnych w XVI wieku w celu ochrony miasta przed powodziami.
W pielgrzymce wzięły udział 42 osoby.
6. W dniach 12-14 września odbyliśmy rekolekcje w myśl hasła
roku duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego” w domu zakonnym
sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku. Rozważania księdza dr Adama Sikory dotyczyły Kazania na
Górze (Osiem błogosławieństw) a także modlitwy „Ojcze Nasz”.
Mieliśmy też przyjemność gościć w Morasku grupę 12 studentów,
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oraz kilku absolwentów farmacji z Białorusi odbywających w Poznaniu praktykę związaną ze studiami. Bariera językowa nie była przeszkodą w porozumieniu się przy kawie, jak również w czasie wspólnie odbytego spaceru na górę Moraską.
7. W dniu 27 września wzięliśmy udział w Poznańskim Forum
Duszpasterskim odbywającym się pod patronatem JE ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Mszę św. w kościele pod wezwaniem św.
Rocha, rozpoczynającą Sesję celebrował ks. kard. Paul Josef Cordes
z Rzymu.
Następnie słowo wprowadzające w auli Politechniki Poznańskiej
wygłosił ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.
Ks. kardynał Paul Josef Cordes zatytułował wykład „Narodzić się
na nowo”.
O. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP zatytułował swój
wykład cytatem z encykliki „Lumen fidei”: „Kiedy gaśnie płomień
wiary, wtedy wszystkie inne światła tracą swój blask”.
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O. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM mówił na temat :”Dlaczego tak
trudno się dzisiaj spowiadać”
W trakcie dyskusji panelowej świadectwo swojego nawrócenia
przedstawili zaproszeni: Patrycja Hurlak i Radosław Pazura z Warszawy oraz Andrzej Sowa z Bielska Białej.
8. Ostatnie spotkanie Koła Poznańskiego miało miejsce 16 listopada.
Po Mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela, w salce
parafialnej wykład księdza Adama Sikory dotyczył „Etycznych uwarunkowań ekologii”.
9. Uczestniczymy w listopadzie w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze poznańskiej. Wiele członków Koła pracuje
w rozmaitych katolickich ruchach i stowarzyszeniach. Uczestniczymy w spotkaniach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.
Sprawozdanie z działalności Koła Rzeszowskiego
Członkowie Koła SFKP w Rzeszowie spotkali się w bieżącym
roku trzy razy:
12 stycznia, 15 marca i 27 września. Spotkania odbywały się
w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana
Pelczara w Rzeszowie. Poprzedzała je Msza św. sprawowana przez
opiekuna Koła ks. prof. Andrzeja Garbarza lub Koronka do Bożego
Miłosierdzia. W naszych spotkania uczestniczył ksiądz asystent.
Pierwsze spotkanie to spotkanie opłatkowe zorganizowane wspólnie z lekarzami z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy.
Podczas spotkania 15 marca ks. prof. Andrzej Garbarz omówił
dokument przygotowawczy do III Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów nt. „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną
w kontekście ewangelizacji”. Synod odbędzie się w dniach 5-19 października 2014 r., a dokument ten wraz z kwestionariuszem został
skierowany przez Episkopat do dekanatów i parafii, aby uzyskać konkretne i realne dane dotyczące tematyki synodalnej.
27 września, dzień po wspomnieniu św. Kosmy i Damiana, spotkaliśmy się by uczcić naszych patronów i porozmawiać na tematy
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dotyczące zawodu i pracy aptekarzy. Przyjęliśmy również sprawozdanie z naszych spotkań w roku bieżącym, sprawozdanie finansowe za
2013 rok oraz ustaliliśmy terminy spotkań w przyszłym roku.
16 maja przedstawiciele naszego koła uczestniczyli w Konferencji Naukowej „Naprotechnologia w leczeniu niepłodności: szanse,
wyzwania, efekty” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Centrum Medyczne
Medyk w Rzeszowie. Członkowie starają się rozpowszechniać naprotechnologię jako pomoc w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności.
W dniach 6-8 czerwca zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Wilna
dla 19 osób. Oprócz członków naszego koła uczestniczyli w niej pracownicy aptek z Przemyśla i Jarosławia oraz osoby zaprzyjaźnione.

Sprawozdanie z działalności Koła Warszawskiego
– Rok kalendarzowy rozpoczynamy tradycyjnie w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19. Jest to spotkanie
całego środowiska medycznego. 10 stycznia 2014 r. od godz.18 krótkie wykłady wprowadzające mieli prof. Henryk Skarżyński, otolaryngolog, odznaczony medalem papieskim oraz prof. Jan Tatoń wybitny
diabetolog. Wysłuchaliśmy koncertu kolęd i krótkich relacji przedstawicieli wszystkich środowisk, dotyczących aktualnych problemów
medycznych.
– 8 lutego 2014 r. Udział w Centralnej Mszy św. z okazji Dnia
Chorego w Bazylice św. Krzyża.
– 10 lutego 2014 r. braliśmy udział w prezentacji „Orędzia na
XXII dzień chorego” w Szpitalu św. Rodziny, ul. Madalińskiego 25
w godz. 10-11.30
– 18-25 Tydzień Świętości Życia – udział w organizowanych
z tej okazji prelekcjach i modlitwach.
– 21-23.03. 2014 Udział w Rekolekcjach w Porszewicach.
– 30.03.2014 r. Udział w IX Marszu Świętości Życia.
– 5-6.04.2014 r. Rekolekcje wielkopostne dla medyków, ul. Floriańska 3
– 10.05.2014 r. z okazji 25 lat wolności zawodowej aptekarzy
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obchody w Wyszkowie przy Grocie Matki Bożej z Lourdes. Uczestniczyła delegacja z naszego koła.
– 17-18.05. 2014 r. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej
Federacji Farmaceutów Katolickich w „Amicusie” i Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Przy Agorze 9
– 23-24.05.2014 r. Rekolekcje dla Służby Zdrowia na Jasnej
Górze. Prowadził ks. dr Wojciech Bartoszek.
– 25.05.2014 r. Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę.
– 15.06.2014 r. Jubileusz XX-lecia „Nestorii” Domu Opieki,
w którym pracuje wolontariat ze SFKP (w każdy piątek w godz. 1113).
– Udział w rekolekcjach w Morasku 12-14.09.2014 r.
– Święto „Kosmy i Damiana” msza św. w Bazylice św. Krzyża
w intencji farmaceutów 24.09.2014 r.
– Triduum św. Łukasza 16/18/19 .10. 2014 r. - 16.10.2014
o godz.18 msza św. dziękczynna i spotkanie w katedrze warszawsko-praskiej ; 18.10.2014 godz.17 msza św. w kościele ss. wizytek na Krakowskim Przedmieściu; 19.10.2014 godz.17 msza św. przy grobie
bł. Jerzego Popiełuszki , Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia,
w 30 rocznicę śmierci.
– „Życie bliskie śmierci” - konferencja 25.10.2014 r. pierwsza
z cyklu konferencji „W kręgu nauki”.
– Modlitwa za zmarłych farmaceutów, w tym wspomnienie
o prof. Mirosławie Furmanowej 16.11.2014 r. ul. Floriańska 3
– Medytacja adwentowa i Adoracja Najświętszego Sakramentu
u ss. Wizytek 13.12.2014 r. o godz.17.
Ze względu na małą liczebność członków staramy się uczestniczyć w ciekawych spotkaniach i konferencjach łącznie z lekarzami,
pielęgniarkami, położnymi, diagnostami laboratoryjnymi i innymi
pracownikami Służby Zdrowia.
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Aktualności
Sprzeciw sumienia farmaceutów
W dniu 8 maja 2015 r. o godz.10 na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się obrona pracy
doktorskiej mgr farmacji Małgorzaty Prusak – przewodniczącej koła
Archidiecezji Gdańskiej Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
Polski i członka Zarządu krajowego SFKP.
Temat rozprawy to: Sprzeciw sumienia farmaceutów. Studium
teologicznomoralne. Promotorem był ks. prof. Marian Machinek,
UWM Olsztyn, recenzentami byli: ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof.
KUL Lublin i ks. dr hab. Andrzej Muszala prof. UP JP II, Kraków.
Praca jest bardzo obszerna (460 stron) i składa się z 4 części,
w których kolejno przedstawione są:
1. Aspekt historyczny i tło społeczno-zawodowe
2. Aspekt etyczny
3. Aspekt teologiczny
4. Aspekt prawny sprzeciwu sumienia farmaceutów
Mgr Małgorzata Prusak podczas prezentacji swojej pracy wykazała bardzo dobrą znajomość problemu i przedstawiła go w sposób niezwykle odważny, dokładny i profesjonalny. Komisja oceniła
pracę i znajomość tematu jako bardzo dobre, po czym nastąpiły gratulacje i życzenia.
Po wspólnym obiedzie, o godz. 16 w Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej odbyła się msza św. dziękczynna w intencji doktorantki.
Z wielkim zainteresowaniem czekamy na wydanie tej pracy w formie skróconej, by mogła służyć farmaceutom w codziennej pracy,
umacniać przekonania i wątpliwości dotyczące sprzeciwu sumienia.
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Jolanta Radecka

91 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasna Górę
„Być solidarnym z człowiekiem cierpiącym” to hasło rekolekcji
poprzedzających 91 Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę,
która w tym roku przypadła na uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dniu 24 maja 2015 r. W pielgrzymce wzięło udział ok. 4 tysięcy
pracowników Służby Zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, dentystów i in.
Rekolekcje prowadził ks. Marek Kruszewski. Uczestniczyło
w nich ok. 600 osób. Konferencje dotyczyły wszystkich: ludzi w podeszłym wieku, rozwiedzionych, samotnych, małżonków.
Minął czas Boga Ojca (Stary Testament), Syna Bożego (Nowy Testament), a nastąpił czas Ducha Św. Charyzmaty Ducha Św. są nam
dawane, a my mamy na nie odpowiedzieć. Jest to czas próby.
Siłą kościoła jest modlitwa. Dlatego z inicjatywy Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich został podjęty „Szturm do nieba”
polegający na solidarnej modlitwie różańcowej. Od maja bieżącego
roku rozpoczynamy odmawiać każdego dnia JEDEN DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA błagając Boga o nawrócenie wszystkich Rodaków,
w tym szczególnie pracowników lecznictwa i rządzących naszą ojczyzną oraz o szacunek dla życia ludzkiego na wszystkich jego etapach.
W maju odmawiamy tajemnicę zwiastowania, w czerwcu nawiedzenia itd. Każdego miesiąca kolejny dziesiątek – aż do grudnia 2016 r.
Po rekolekcjach odbyła się prezentacja Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej – więźniarki Oświęcimia – przygotowana przez
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Lublinie.
Pielęgniarki i położne z Poznania przygotowały piękne zdjęcie
w dużym formacie polskich świętych w Służbie Zdrowia, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W niedzielę przed mszą św. prof. Bogdan Chazan przybliżył nam
temat sumienia na podstawie zarówno doświadczeń własnych, jak
i posiadanej wiedzy. Być człowiekiem sumienia, tzn. wymagać od siebie, troszczyć się o dobro wspólne. Mądrością państwa jest szanowanie sumienia.
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Mszę św. na Szczycie Jasnej Góry celebrował przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W homilii
wspomniał o tym, jak trudno jest zrozumieć, dlaczego cierpią sprawiedliwi, a ludziom złym często powodzi się dobrze. Pracownik
Służby Zdrowia jako sługa życia, jest sługą Boga, który je miłuje.
„Służyć życiu oznacza stać się współpracownikiem Boga w przywracaniu zdrowia choremu ciału, oraz wielbić Boga w pełnym miłości
przyjęciu życia, przede wszystkim, jeśli jest ono słabe i chore”.
Podczas mszy św. zostało odczytane przesłanie abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Ekscelencja nawiązał do Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, ogłoszonego pod hasłem „Miłosierni
jak Ojciec”.
Będzie to okazja do „leczenia ran i do opatrywania ich oliwą pocieszenia”.
„Pomimo wielu przeszkód natury ekonomicznej i osobistych
problemów, zachowajcie wobec waszych pacjentów i podopiecznych
serdeczne współczucie, empatię, cierpliwość i miłosierdzie” napisał
arcybiskup.
Na zakończenie Eucharystii został złożony Akt Zawierzenia
Służby Zdrowia Matce Boskiej Królowej Polski.

						

Jolanta Radecka

Sprawozdanie z zebrania Zarządu SFKP
w Rudzie Raciborskiej - 28 lutego 2015 r.
Zebranie rozpoczęto odczytaniem sprawozdania z działalności
SFKP za okres od września 2014 do lutego 2015 r. następnie według
porządku zebrania omawiano następujące sprawy:
– Projekt deklaracji członkowskiej SFKP.
– Powoływanie nowych kół: Białystok, Kielce, Częstochowa,
Toruń, Zielona Góra, Kraków.
– Informacje na stronę internetową.
– Ulotka antykoncepcyjna – ostatnia wersja w załączeniu.
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– Biuletyn SFKP – czy kontynuować, czy wydawać w wersji
elektronicznej, czy wszelkie informacje umieszczać na stronie internetowej.
– Tworzenie duszpasterstw medycznych, czyli współpraca z lekarzami, diagnostami, pielęgniarkami i położnymi – wspólne inicjatywy.
– Przygotowanie do wyborów we wrześniu 2015.
– Uchwały i wnioski:
a. Konieczność spotkań asystenta kościelnego ks. dra Adama Sikory z duszpasterzami kół . Omówienie kierunku działalności.
b. Przygotowanie kół do wyborów. Wybór delegatów.
c. Następne rekolekcje wielkopostne w Sopocie przygotowuje
koło gdańskie.

Uczestnicy rekolekcji wielkopostnych

nr 1 (46) 2015

99

Rekolekcje Wielkopostne Stowarzyszenia Farmaceutów
Katolickich Polski „Bóg jest Miłosierny”.
W dniach 27-28 lutego - 1 marca 2015 r. w pięknym pocysterskim
kompleksie klasztorno-pałacowo-parkowym w Rudach Raciborskich
odbyły się : konferencja naukowa „Rozwój Aptekarstwa Śląskiego.
Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem
Śląska i jego specyfiki” pod przewodnictwem prof. dr hab. Bożeny
Urbanek z Instytutu Historii Nauki PAN oraz Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Marek Noras. Po raz pierwszy połączono intelekt z duchem, by jak najwięcej osób mogło skorzystać
z wykładów naukowych i wzmocnić się duchowo. W sobotę wysłuchaliśmy referatu „Historia farmacji w Czechach”, który wygłosiła dr
Lisa Martina z Czech oraz wykładu prof. dra hab. Zbigniewa Beli dyrektora Muzeum Farmacji UJ CM na temat stylu mebli aptecznych
w stałej ekspozycji krakowskiego Muzeum Farmacji. Byliśmy zaproszeni również na program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni
Raciborskiej, pełen aptekarskich dowcipów.
Rekolekcje, które głosił ks. Marek Noris rozpoczęły się mszą św.
o godz.18 w piątek 27 lutego 2015 r., na której była również nauka rekolekcyjna. Uczestnikami byli duszpasterz koła katowickiego
SFKP ks. Grzegorz Borg, członkowie kół z Gdańska, Rzeszowa,
Lublina, Warszawy, Katowic. Oto kilka myśli, które rozważane były
podczas pierwszej konferencji.
Ile jest dróg, które prowadzą do Boga – tyle ile jest ludzi. Czego
pragnie od nas Pan Jezus, a jakie są nasze pragnienia. Jakże piękny
jest człowiek, kiedy jest człowiekiem. Grzech to zejście z drogi, która
prowadzi do Boga.
Narzędzia miłosierdzia.
– Człowiek i jego wolna wola. Potrzebujesz miłosierdzia dostaniesz, ale i ty musisz być miłosierny. Mówisz codziennie „ Odpuść
nam, nasze winy, jako i my odpuszczamy...”. Na próżno żyje ten,
który nikomu nie pomaga. Na człowieka patrz z miłością. Chrześcijaństwo to lekarstwo na samotność.
„Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” to najlepsza lekcja
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miłosierdzia. Bóg działa też przez drugiego człowieka. Patrząc na
drugiego mam się umacniać. Ufność i nadzieja potęgują drogę do
miłości. Bóg posługuje się mną, drugim człowiekiem, wydarzeniem.
– Święci – są pomocnikami Boga, orędują za nami, by Bóg nam
odpuścił.
– Anioł Stróż – to towarzysz życia, który ma nas zaprowadzić
do życia wiecznego.
– Sakramenty – pokuty (spotkanie z Bogiem przebaczającym),
chorych (umocnienie)
Pierwsza konferencja w dużej części była poświęcona Francesco
Forgione z Pietrelciny (1887-1968), zwanym Ojcem Pio. Ks. Rekolekcjonista z wielką pasją i fascynacją przedstawił tego włoskiego
kapucyna, stygmatyka i świętego kościoła. Omówił jego biografię,
cierpienia duchowe, widzialne stygmaty, cuda, przepowiednie dotyczące przyszłych losów świata oraz dary, jakie posiadał m.in. bilokacja, zapach świętości (fiołków), objawienia, uzdrowienia, Anioł
Stróż, lewitacja, wiedza nadprzyrodzona, konfesjonał w San Giovani
Rotondo.
„Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez
mszy św.” - Ojciec Pio.
Następny temat rozważania to „Grzech i co dalej?”. „Nie taki diabeł straszny, jak go malują - jest dużo straszniejszy”.
Grzech to słowo, czyn lub pragnienie. Może być powszedni lub
śmiertelny (dobrowolny, świadomy, dotyczący materii poważnej).
Temat następny to: „ Sakrament pokuty i pojednania”. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sakrament pokuty to wyjątkowe
spotkanie z Bogiem przebaczającym. Ty też musisz umieć sobie
wybaczyć. Przez sakramenty zaczynamy współpracować z Panem
Bogiem. Post jako zadośćuczynienie. Bądźmy miłosierni względem
tego świata. Mamy dawać cząstkę siebie. Obraz, koronka, godzina
miłosierdzia to narzędzia, które nam mają pomóc. Bardzo ważne jest
ukształtowanie duchowego charakteru. Nie wracaj do starych grzechów. „Bóg nie umarł” - zalecany do obejrzenia film.
Rekolekcje bardzo ubogaciły naszego ducha. Zostaliśmy obdarowani prezentami z cytatami z Pisma Świętego, losowaliśmy dla siebie przyjaznych Aniołów, były dla każego inne słowa na dobranoc.
nr 1 (46) 2015

101

Ksiądz Marek Noras mówił do nas nie tylko słowami z Ewangelii,
ale wydarzeniami ze swego życia. Poruszyła nasze serca Jego miłość
do mamy, o której wspominał podczas swoich rozważań. Z wielką
wdzięcznością żegnaliśmy Księdza Marka, pełni nadziei, że nauki rekolekcyjne na długo pozostaną w naszej pamięci.
W programie mieliśmy jeszcze zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny ze szczególnym uwzględnieniem Kaplicy
Matki Bożej Pokornej, spacer po parku przypałacowym i zwiedzanie
XIII wiecznego opactwa cystersów oraz przejazd kolejką wąskotorową poprzez lasy rudzkie do Paproci. Dla smakoszy były wspaniałe
dania z dziczyzny w pobliskiej restauracji Pod kasztanami”.
Uczestnicy rekolekcji napisali pozdrowienia skierowane do Mary
Wagner, kanadyjskiej działaczki antyaborcyjnej, ponownie aresztowanej w Toronto za obronę życia poczętego.
Obrady FIPC (Federation Internationale
des Pharmacies Catholiques)
W dniach 25-26.04.2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Wśród 17 osób znaleźli się przedstawiciele Włoch, Francji,
Niemiec, Holandii, Belgii, Kamerunu i Polski. Omawiane były aktualne sprawy naszego zawodu, w tym co jest legalne i co moralne.
Wiele ludzi to utożsamia.
Spotkanie rozpoczął Pierre Welsch - dziekan i wieloletni duszpasterz Międzynarodowej Federacji. Zarówno w tym wystąpieniu, jak
i następnym – prezesa Stowarzyszenia Belgijskiego - dużo miejsca
zajmowało wspomnienie o wieloletnim prezesie FIPC śp. Jeanie
Dreano, który zmarł 17.04.2015 r. we Francji w wieku 97 lat. Był
On członkiem Narodowej Akademii Farmaceutów, Kawalerem Legii Honorowej, Kawalerem Orderu Świętego Jerzego Wielkiego oraz
członkiem wielu stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Historii Farmacji, Doktorów Farmacji, Leczenia i Uzależnień, Biologii Klinicznej
(Wartości Odniesienia). Zarówno Pierre Welsch, jak i Alain Lejeune
uczestniczyli w pogrzebie, który odbył się 23.04. 2015 r. o godz. 16
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w kościele Św. Piotra w Bondy. Jean Dreano pozostawił w smutku
żonę Denise Dreano, z którą żył przez 72 lata (obydwoje uczestniczyli w Kongresie FIPC w Paryżu we wrześniu 2012 r.), 4 dzieci, 12
wnuków i 11 prawnuków, rodzinę oraz wielkie grono przyjaciół.
Po wystąpieniu prezesa FIPC Piero Urody (Włochy) omówiono sprawy podejmowane w Rzymie w listopadzie 2014 r. (poprawki
w Statucie FIPC) oraz sytuację finansową FIPC. Następnie uczestnicy przedstawili swoje sprawozdania z działalności za okres od
ostatniego spotkania do obecnego, po czym odbyła się dyskusja. Po
przedstawieniu sytuacji farmaceutów w poszczególnych krajach okazało się, że łączą nas wspólne problemy.
Są to m.in.:
– Wartość życia – eutanazja ( w Belgii dzieci!) i aborcja
– Sprzedaż bez recepty , w tym nieletnim, „pigułki dzień po”
– Klauzula sumienia
– Znaczenie rzetelnej informacji – nie tylko dlatego, że jesteśmy katolikami, ale przede wszystkim jako wykształceni odpowiednio farmaceuci mamy wiedzę i prawo do udzielania prawdziwej, rzetelnej informacji
– Równy dostęp do leków, zwłaszcza ratujących zdrowie i życie
– Zależność wydawanych leków od rodzaju ubezpieczenia
– Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami, diagnostami i innymi pracownikami Służby Zdrowia
– Apteka jako miejsce, gdzie korzyści ekonomiczne stawiane są
ponad dobro chorego. Priorytety dla sieci.
– Zależność między typem człowieka a działaniem leku, np. na
Florydzie mieszkają biali, czarni, Kubańczycy, Indianie i in. Badania
wykazały, że ten sam lek podany w takiej samej dawce ma różną siłę
i czas działania w zależności od człowieka
– Możliwości zwrotu należności za drogi lek w przypadku
stwierdzenia braku działania, ale tylko w szpitalu (Belgia)
Następne spotkanie Komitetu Wykonawczego FIPC odbędzie się
w Rzymie w listopadzie 2015 r.
							Jolanta Radecka
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Z żałobnej karty

Śp. Jean Dreano
Our deepest condolences to the family and friends of Jean Dreano, a dedicated and longtime president of FIPC. May he rest in
peace.
- The Polish Catholic Pharmacists Association
Dnia 23.04. W dniu pogrzebu AD 2015
Droga Denise Dreano,
Szanowni Farmaceuci Francuskiego Stowarzyszenia FIPC
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jeana
Dreano.
W dniu pogrzebu łączymy się z Wami w szczerym żalu. Jako
prezydent wielu kadencji Międzynarodowej Federacji Farmaceutów
Katolickich zawsze był dla nas jej Honorowym Prezydentem a Jego
życzliwość dla Polaków była szczególna. To ON wprowadził nas
do FIPC. Wspierał Polaków we wszelkich problemach, zapraszał
do siebie, udzielał gościny, odwiedzał naszą Ojczyznę, którą poznał
jako żołnierz w czasie II Wojny Światowej. W listach zawsze wyrażał
serdeczność i uznanie dla Polaków, a każdy list kończył wezwaniem
Niech żyje Polska. Bardzo dobrze rozumiał problemy naszego narodu w czasach zimnej wojny, systemu komunistycznego z demokratycznymi krajami Zachodu. Zmiany demokratyczne w Polsce przyjmował z wielką radością ale też realnie oceniał możliwości rozwoju
gospodarczego. Znał losy Polskiej Polonii. Zachęcał do współpracy
z Francją. Podziwiał pracę SFKP traktując farmaceutów katolickich Polski jako wzorzec w obszarze wolontariatu, opieki hospicyjnej i obrony zawodu aptekarskiego przed agresją biznesu. Szczególnie cenił przykłady dobrej organizacji spotkań międzynarodowych
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i poziomu merytorycznego Biuletynów SFKP .Dziękując za słowa
uznania i pomoc trwamy w nadziei, że potrafimy kontynuować Jego
zachęty, aby działalność formacyjna i merytoryczna była godną
współczesnym potrzebom ludzi chorych, niepełnosprawnych i sędziwych.
Droga Denise Dreano składamy Tobie i całej Rodzinie najserdeczniejsze współczucie. Przekazujemy wyrazy pożegnania dla wszystkich farmaceutów katolickich
Francji i aktualnych władz Stowarzyszenia Krajowego. Będziemy
upowszechniali Osobę Zmarłego S.P Jeana Dreano i poszukiwali
ważnych wydarzeń z Jego życiorysu jako patrioty, żołnierza i farmaceuty.
Cześć Jego Pamięci.
W dniu 13 czerwca 2015 r.
w czasie pielgrzymki po zabytkowych kościołach drewnianych Wielkopolski będzie
odprawiona Msza Św. w intencji Naszego Kochanego Przyjaciela Śp. Jeana Dreano.

Jean Dreano - nasz Przyjaciel

Niech żyje Francja!

ks. dr Adam Sikora
Barbara Fiklewicz-Dreszczyk

nr 1 (46) 2015

105

Śp. Irena Mielcarzewicz
8 sierpnia 2015 roku na
cmentarzu Junikowskim w Poznaniu została pochowana nasza Koleżanka ze Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
Polski, magister farmacji i filologii romańskiej śp. Irena Mielcarzewicz.
Pożegnanie zmarłej było
bardzo uroczyste z udziałem
kompanii honorowej Wojska
Polskiego, którzy pełnili wartę
przy urnie z prochami zmarłej
i oddali dwie salwy nad grobem. Wielu uczestniczących
w ostatniej drodze zmarłej, ta
tak uroczysta oprawa zaskoczyła, bo śp. Irena Mielcarzewicz była
nie tylko wspaniała, mądrą, dobrą, ale niezwykle skromną osobą.
Nie mówiła zbyt dużo o swoich
życiowych dokonaniach, a było ich
nie mało, więc nie wszyscy żegnający ją wiedzieli, iż w czasie II Wojny Światowej była łączniczką AK,
a następnie przez całe lata działała
społecznie w Światowym Związku
Żołnierzy AK.
Choć w jednym ze wcześniejszych Biuletynów z okazji 90 urodzin śp. Ireny Mielcarzewicz przedstawiamy Jej życiorys, to myśląc
o młodym pokoleniu farmaceutów
przystępujących do SFKP warto
przypomnieć sylwetkę Tej nietuzinkowej Osoby. Być może najlepiej
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przybliży Ją słowa wypowiedziane nad grobem przez córkę zmarłej
oraz nekrolog Wlkp. Okręgowej Rady Aptecznej.

W kaplicy cmentarnej

W imieniu Koleżanek i Kolegów
ze Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
Opiekun SFKP ks. dr Adam Sikora
Pożegnanie wygłoszone przez córkę Ewę.
Chciałam serdecznie podziękować Warn wszystkim, którzy towarzyszyliście w ostatniej drodze mojej mamie. Mama była osobą
niezwykłą. Poszła do szkoły w wieku 5 lat - a co za tym idzie zdawała maturę w wieku 16 lat. Musiała mieć specjalna zgodę ministra
oświecenia publicznego! Kiedy jesienią 1938 roku zaczynała studia
na UAM była najmłodszą studentką i od swoich kolegów z korporacji dostała ... lalkę.
Wojna przerwała jej studia: poszła do pracy w aptece w Kamienicy Polskiej. Między ta miejscowością a Częstochową przebiegała
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granica. Mama została łączniczką AK: jeżdżąc do domu rodziców
przewoziła przez granicę meldunki. Po wojnie wróciła na studia, które skończyła pracując równocześnie w aptece pani Majorowieżowej
przy ul. Mickiewicza. Była śliczną kobietą, lubiła się bawić i co sobotę chodziła na studenckie potańcówki. Uroda i inteligencja często sprawiają, że ludzie stają się próżni, zapatrzeni w siebie i traktują
innych z wyższością. Moja mama była całkiem inna: skromna, pracowita i pełna empatii. Do końca traktowała wszystkich z ogromną
życzliwością, a jej dobroć wspominało wiele osób, które w ostatnich
dniach składały mi kondolencje. Ale kiedy jej na czymś zależało
umiała postawić na swoim.
Na farmację poszła za namową rodziców, głównie mojej babci,
która chciała, żeby jej córka miała dobry zawód. Mama wolałaby studiować romanistykę - i kiedy przeszła już na emeryturę jako farmaceutka ukończyła studia na romanistyce, zakończone magisterium.
Zawsze pomagała innym: kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny pracowała społecznie przy rozdawnictwie leków z darów. Ale
mnie najbardziej imponowała jej ciekawość świata: jeszcze po 80-tce
jeździła do Paryża do swojej przyjaciółki i razem jechały np. do Arles, żeby podziwiać rzymskie mozaiki.
Mama jest dla mnie niedościgłym wzorem.
Proszę Was o pamięć o niej.
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Komunikaty
mgr Sylwia Olejarczyk

Rekolekcje SFKP w Poznaniu

Grupa rekolekcyjna

W dniach 4.09-6.09.2015 odbyły się rekolekcje SFKP w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Uczestniczyli w nich
przedstawiciele kół z różnych miast Polski tj. Warszawy, Gdańska,
Krakowa, Bydgoszczy, Katowic, Lublina, Rzeszowa i Poznania. Rekolekcje, które prowadził ks. dr Adam Sikora rozpoczęliśmy mszą św.
Na spotkaniu wieczornym zostaliśmy przywitani przez przewodniczącą mgr Jolantę Radecką i poznaliśmy się bliżej między sobą.
Hasłem rekolekcji była modlitwa „Ojcze nasz”. Ks. Adam przybliżył nam poszczególne wersety tej modlitwy wg myśli Romana Gunr 1 (46) 2015
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ardiniego. Modlitwa to rozmowa i spotkanie dwóch osób. Kontemplacja ma polegać na spotkaniu z Bogiem a nie wtopieniu się w siebie.
Prosimy w niej aby Bóg nas wspierał. Jest to zachęta aby przeżywać
to spotkanie osobiście i odkrywać treści tej modlitwy ciągle na nowo.
Cztery konferencje ks. Adama Sikory były poprzeplatane mszą św.
i wspólnymi modlitwami każdego dnia.
Podczas pobytu w seminarium jeden z kleryków pokazał nam wystawę poświęconą życiu w seminarium i opowiedział o zasadach tam
panujących. Z czwartego piętra wychodząc na taras mogliśmy podziwiać widok na Poznańską Katedrę.
W sobotnie popołudnie udaliśmy się na zwiedzanie muzeum
„Brama Poznania”. Jest to pierwsze w Polsce centrum interpretacji
dziedzictwa Ostrowa Tumskiego. Jest związane z początkiem państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Zawieszony nad brzegiem rzeki budynek Bramy Poznania skrywa niecodzienne wnętrze. Przecięty
wpół ukazuje Poznańską Katedrę.
W sobotę wieczorem odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia na nową czteroletnią kadencję. W trakcie wyborów wskazano
nowe zadania dla nowego zarządu. Dyskusja była bardzo burzliwa
i ożywiona.
W czasie rekolekcji zostaliśmy umocnieni słowem Bożym oraz
pogłębieniem wiary poprzez nowe odkrywanie modlitwy „Ojcze
Nasz”. Pełni wrażeń spotkania się z członkami Stowarzyszenia z różnych stron Polski powróciliśmy do swoich środowisk i rodzin.

Wybory nowych władz Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
W dniach 4-6 września 2015 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) poprzedzony rekolekcjami,
które prowadził Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, będący
jednocześnie Asystentem Kościelnym SFKP, ks. dr Adam Sikora.
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Ustępująca Pani Prezes i nowy zarząd w pełnym składzie

Podczas Walnego Zjazdu zostały odczytane sprawozdania z 4 lat
pracy Zarządu SFKP (przewodnicząca – mgr Jolanta Radecka ), Komisji Rewizyjnej (dr Elżbieta Styp-Rekowska), Sądu Koleżeńskiego
(mgr Henryk Dąbrowski) oraz Skarbnika (mgr Halina Szulc), a następnie - po dyskusji - odbyły się wybory do nowych władz Stowarzyszenia. Wyniki wyborów są następujące:
Zarząd Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski:
dr Małgorzata Prusak (Gdańsk) – przewodnicząca
mgr Katarzyna Kowalska (Warszawa) - wiceprzewodnicząca
mgr Ewa Ciszewska (Gdańsk) – sekretarz
mgr Halina Szulc (Poznań) – skarbnik
oraz członkowie Zarządu:
mgr Dorota Mularz-Kaźmieruk (Rzeszów)
mgr Sylwia Olejarczyk (Poznań)
mgr Małgorzata Szpakowska (Lublin)
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Komisja Rewizyjna:
mgr Piotr Klima (Katowice) – przewodniczący
dr Teresa Frąckowiak (Gdańsk)
mgr Felicja Goc-Pietras (Bydgoszcz)
dr Elżbieta Serówka (Bydgoszcz)
dr Elżbieta Styp-Rekowska (Poznań)
Sąd Koleżeński:
mgr Henryk Dąbrowski (Lublin) – przewodniczący
mgr Natalia Koktysz (Warszawa)
mgr Jolanta Kozak (Warszawa)
mgr Dorota Kwiatkowska (Gdańsk)
mgr Teresa Zmarz (Lublin)
W związku z zakończeniem kadencji przedstawiam
Sprawozdanie z działalności Zarządu SFKP im. błogosławionej
Marii Sagrario w latach 2011-2015
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Działalność formacyjna:
1.Rekolekcje
2.Pielgrzymki
3. Kongresy i konferencje
Działalność zawodowa
Praca społeczna
Współpraca w ramach Duszpasterstwa Medyków w Polsce
Działalność międzynarodowa
Podsumowanie

Ad.I. Działalność formacyjna została usystematyzowana
w następujący sposób:
1.Rekolekcje:
- Rekolekcje wielkopostne „wędrujące”
a. Na Jabłuszku w Nałęczowie 9-11.03. 2012 r. „Panie naucz nas
się modlić” - prowadził ks. Waldemar Sądecki
b. W Jarosławiu 8-10.03. 2013 r. „Farmaceuta – sługą życia” - prowadził ks.prof. Andrzej Garbarz z Rzeszowa
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c. W Łodzi-Porszewicach 21-23.03.2014 r. „Módl się i pracuj”
prowadził ks. kan. Paweł Sudowski
d.W Rudach Raciborskich 27.02-1.03.2015 r. „Bóg jest miłosierny” prowadził ks. Marek Norwas
- Rekolekcje i Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia – Jasna
Góra
a. Ks. dr Jan Konarski 26-27.05.2012 r. „Cierpienie. Grzech. Rola
Ducha św.”
b. Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak 24-26.05.2013 r. „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem”
c. Ks. dr Wojciech Bartoszek 23-24.05.2014 r. „Apostolstwo chorych”
d. Ks. Marek Kruszewski 22-24.05.2015 r. „Być solidarnym
z człowiekiem cierpiącym”
- Rekolekcje powakacyjne prowadzone przez ks.dra Adama Sikorę:
a. 6-7.10.2012 r. w Chludowie „Nawracajcie się”
b. 4-6.10.2013 r. w Chludowie „Wierzyć w kościele i w Kościół”
c. 12-14.10.2014 w Morasku „ Wierzę w Syna Bożego”
d. 2-6.09.2015 w Poznaniu „Ojcze nasz”
2. Pielgrzymka Środowiska Medycznego do grobu bł. Jerzego Popiełuszki 4.10.2014
Pielgrzymki poszczególnych kół (Poznań – kościoły drewniane
Wielkopolski, Rzeszów – Wilno, Katowice – Pławniowice i Opole
i in.).
3. Kongresy i konferencje.
21-23 września 2012 roku odbył się w Paryżu Kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich omawiający „Dzisiejsze
problemy farmaceuty: praca, perspektywy na przyszłość? Jakie nadzieje?”. Nasze SFKP zaprezentowało referat na temat: „Solidarność
w naszym zawodzie”.
15.02.2013 Konferencja naukowa „Istota życia” pod przewodnictwem prof. B. Chazana
21-23.11.2013 Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady
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Duszpasterstwa Służby Zdrowia „Kościół w służbie ludzi chorych
i w podeszłym wieku” w Watykanie.
14.06.2014 Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie „Posłani, aby odnowić świat”.
25.10.2014 „Życie blisko śmierci” I konferencja naukowa z cyklu
„W kręgu nauki” zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.
22-23.11.2014 Międzynarodowa Konferencja zorganizowana
w Watykanie przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych „Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
ożywiać nadzieję”.
11.04.2015 Konferencja Służby Zdrowia „Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna – Filozofia – Teologia” w UKSW.
5.09.2015 Międzynarodowa Konferencja o prawach sumienia pracowników Służby Zdrowia organizowana przez Ordo Iuris na Uniwersytecie Warszawskim
Ad II. Działalność zawodowa.
1. Akt zawierzenia Matce Bożej podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę 26.05.2013 r.
2. Udział w Sejmiku Zielarskim „Zioła – tradycja i nowoczesność”
w Żerkowie k. Jarocina
3. Wydanie i rozpowszechnianie ulotki antykoncepcyjnej
4. Wykłady i publikacje na temat klauzuli sumienia farmaceutów
5. Opracowywanie oraz publikowanie w „Biuletynie SFKP” wiadomości na temat aptek
zagranicznych, w tym angielskich,
francuskich, belgijskich
6. Konkurs na roślinę dla Ojca Św. Jana Pawła II
7. Przekazanie „Listu do Ojca Świętego” Franciszka napisanego
5.10.2013 r. w Chludowie przez uczestników rekolekcji wraz z przygotowanym przez NIA medalem im. Bronisława Koskowskiego
(jako wyraz najwyższego uznania aptekarstwa polskiego) i „ Modlitwą farmaceuty” oraz obrazkiem patronki SFKP bł. Marii Sagrario
8. W niedzielę 10.05.2014 uroczyste obchody 25-lecia wolności
114

nr 1 (46) 2015

zawodowej aptekarzy w Wyszkowie przy grocie Matki Bożej z Lourdes ufundowanej przez aptekarzy Państwa Grażynę i Jerzego Kornackich.
Ad. III. Praca społeczna
1.Obchody Dnia Chorego – przekazywanie i omawianie Orędzia
papieskiego na ten dzień (9.02.2015 Sapientia cordis -mądrość serca „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”
Hi 29,15 konferencja w Polskim Związku Niewidomych w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej z niewidomymi i pracownikami Służby
Zdrowia)
2.Uczestniczenie w Marszu dla życia
3.Udział w konferencjach prasowych m.in. w konferencji zorganizowanej przez Światową Federację Organizacji Kobiet 5.03.2015
r. w Centrum prasowym Foksal w Warszawie, prowadzonej przez
red. Tomasza Terlikowskiego i Marię Jankowską -prezes Polskiego
Związku Kobiet Katolickich.
4.Godzina dialogu – panel dyskusyjny podczas rekolekcji na Jasnej Górze, który rozpoczyna się wprowadzeniem na temat bieżących problemów środowiska, prowadzony przez prezeski
stowarzyszeń: lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek i położnych (np.
25.05.2013 „Duchowość jako nowy kierunek nauki”).
5.„Szturm do nieba” polegający na solidarnej modlitwie różańcowej od maja 2015 r. Każdego dnia odmawiamy jeden dziesiątek
różańca błagając Boga o nawrócenie wszystkich Rodaków, w tym
szczególnie pracowników lecznictwa i rządzących naszą ojczyzną
oraz o szacunek dla życia ludzkiego na wszystkich jego etapach.
W maju odmawiamy tajemnicę zwiastowania, w czerwcu nawiedzenia itd. Każdego miesiąca kolejny dziesiątek - aż do grudnia 2016 r.
6. Modlitwa za ks. Adama Sikorę (tzw. Margaretka: pon. Barbara
Dreszczyk, wt. Sylwia Olejarczyk, śr. Jolanta Radecka, czw. Maria
Poćwiartowska, pt. Halina Szulc, sob. Elżbieta Rekowska, niedz.
Małgorzata Prusak)
7. Modlitwa podczas mszy św. w listopadzie za zmarłych farmaceutów .
8. Listy do:
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- Komisji Ustawodawczej Senatu RP 21.02.2012 postulujący konieczność uczestniczenia farmaceutów podczas podejmowania decyzji w sprawie naszego zawodu, a także
wprowadzenia klauzuli
sumienia
- Prezydenta RP w sprawie in vitro 12.07.2015 r.
- Pani Premier w sprawie klauzuli sumienia, prof. Chazana, Ella
One, dopalaczy i in.
9. Protest i modlitwa w sprawie prześladowania chrześcijan m.in.
Asi Bibi (Pakistan), Mary Wagner – niesprawiedliwie skazanej za
świadectwo wiary.
10. Jutrznia za nienarodzonych w katedrze warszawsko-praskiej
1.02.2015 r.
11.Uroczyste obchody święta patronów aptekarzy Kosmy i Damiana we wrześniu każdego roku.
12. 1 września Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzeń
ustanowiony przez papieża Franciszka 10.08.2015 r. - łączymy się
w modlitwie.
Ad IV. Współpraca w ramach Duszpasterstwa
Medyków w Polsce.
Dwa razy do roku odbywają się spotkania Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia, w których uczestniczą przedstawiciele środowisk medycznych (lekarzy, farmaceutów, diagnostów
laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, diecezjalnych duszpasterzy ds. Służby Zdrowia, Apostolstwa Chorych, Solidarności i in.).
Spotkania wiosenne odbywają się w Warszawie, jesienne w 2013 r.
we Wrocławiu, w 2014 r. w 	 Toruniu, w 2015 r. w Rokitnie k. Zielonej Góry. Ustalany jest plan pracy oraz odczytywane są sprawozdania z działalności.
W Warszawie u ss. Wizytek na Krakowskim Przedmieściu odbywają się coroczne rekolekcje wielkopostne i adwentowe dla całego
środowiska medycznego oraz w styczniu spotkania o p ł a t k o w e
z J.E. ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem.
W październiku całe środowisko obchodzi Triduum św. Łukasza ( jeden dzień w diecezji warszawskiej, drugi w warszawsko-praskiej i trzeci dzień w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu).
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Ad V. Działalność międzynarodowa
Dwa razy do roku odbywają się spotkania Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC). Braliśmy udział w:
Mechelen k. Brukseli 17-18.03. 2012
Paryż 21-23.09 2012
Rzym 23-24.11. 2013
Warszawa 17-18.05.2014
Rzym 22-23.11.2014
Bruksela 25-26.04.2015
Sprawozdania ze spotkań są przesyłane do wszystkich kół i znajdują się w Biuletynach SFKP. Została opracowana aktualizacja Statutu FIPC.
Ad VI. Podsumowanie
Podczas ostatniej kadencji udało się uruchomić stronę internetową
Stowarzyszenia, wydać ulotkę antykoncepcyjną, prowadzić aktywną
współpracę z Międzynarodową Federacją Farmaceutów Katolickich,
Krajowymi Stowarzyszeniami Lekarzy oraz Pielęgniarek i Położnych, aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących
ważnych spraw nie tylko zawodowych, ale również krajowych poprzez zbieranie głosów (klauzula sumienia) i wysyłanie opinii przez
Internet lub uczestniczenie w forach dyskusyjnych itp.
Nie udało się powołać żadnego nowego koła, zwiększyć znacznie
liczby młodych członków,
osiągnąć zadowalającej frekwencji na pielgrzymkach Służby Zdrowia na Jasną Górę.
Do rozważenia pozostaje:
1. Przygotowanie w Krakowie spotkania Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich wiosną
2016
2. Wydawanie Biuletynu SFKP
3. Spotkanie opiekunów kół z asystentem SFKP ks. drem Adamem Sikorą w celu ustalenia kierunku działalności i sposobu pozyskania nowych członków.

									
Jolanta Radecka
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Nominacje i nowe zadania
naszego Asystenta Kościelnego
Miło nam powiadomić szanownych Czytelników, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki mianował, z dniem
1 sierpnia 2015 roku, ks. dra Adama Sikorę, naszego wieloletniego
asystenta kościelnego, Asystentem Kościelnym Poznańskich Kół
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, oraz Archidiecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia.
Z tej okazji na ręce ks. asystenta przesłaliśmy następujący list gratulacyjny oraz podziękowanie za dotychczasową posługę.

Szanowny ks. dr Adam Sikora,
duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Poznańskiej.
My farmaceuci ze Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
Polski wyrażamy wdzięczność Ks. Doktorowi za dotychczasową
opiekę duchową przy formowaniu sylwetki zawodowej farmaceutów. Począwszy od 1992 roku, kiedy ksiądz doktor został mianowany asystentem kościelnym i opiekunem duchowym SFKP (nr dok.
1045/92/P z dnia 2.04.1992), kieruje ksiądz pracą formacyjną SFKP
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przez rozwijanie działalności duszpasterskiej, rekolekcyjnej i publikacyjnej Stowarzyszenia.
Gratulując poszerzenia zakresu duszpasterstwa na inne zawody
służby zdrowia życzymy owocnej pracy również związanej z dalszym
rozwijaniem SFKP.
Z dotychczasowej opieki duchowej księdza doktora odebraliśmy
przesłanie, że w chrześcijań-stwie osoba ludzka jest wartością szczególną - na obraz i podobieństwo Stwórcy. Przez troskę i uszanowanie
osoby ludzkiej cenimy jej autonomię oraz chronimy jej życie od poczęcia do natural-nego kresu. W tym działaniu służymy czynnie i bezgranicznie jej zdrowiu, które jest wspólnym dobrem. Odniesienie do
cierpienia i cierpiącej osoby jest miarą godności wykonujących zawody medyczne, stosownie do potrzeb chorego człowieka na przekór
sytuacji ekonomicznej i trendów politycznych. Ochrona życia i opieka zdrowotna są wspólnym dziedzictwem uniwersalnej moralno-ści
i podstawą współistnienia pokoleń. Służenie życiu i zdrowiu ludzkiemu ma sens, kiedy ta służba jest czynna i bezgranicznie wierna wobec życia, które traktowane jest jako świętość. Farmaceuta katolicki
służąc chorym i cierpiącym szczególnie troszczy się o najsłabszych
i najuboższych. Ze swojego zawodu zaufania społecznego czyni dar,
w którym ukształtowane sumienie stanowi nie-przekraczalną barierę
przed dopuszczeniem do uczynienia krzywdy lub zagrożenia życia.
Na podstawie dotychczasowej pracy formacyjnej przejęliśmy ważne dla naszego zawodu za-dania. Rozumiemy, że farmaceuta katolik
jest wszechstronnie wykształconym specjalistą z zakresu zachowania
zdrowia środkami farmakologicznymi. Wytwarza lub udostępnia odpowiedniej jakości produkty lecznicze i udziela szczegółowej porady
o właściwym stosowaniu leku oraz możliwych skutkach ubocznych
i interakcjach. Działa w celu zabezpieczenia dostępności leków dobrej jakości, w takim miejscu i czasie, aby uzyskać najkorzystniejszy
efekt leczniczy oraz doradza o możliwych świadczeniach społecznych dla pacjentów i zasadach monitorowania skuteczności terapii. Organi-zuje i ułatwia utylizację leków po dacie ich ważności, ze
szczególnym uwzględnieniem odwróconej dystrybucji. W sprawach
początku i końca życia ludzkiego korzysta z zasad bioetyki wynikających z poszanowania ludzkiego życia.
nr 1 (46) 2015

119

W nowych warunkach współczesności farmaceuta katolicki, na
podstawie oświeconego wiarą sumienia staje się życzliwym doradcą
pacjentów i lekarzy, uczestniczącym w wykrywaniu chorób przewlekłych i poznawaniu przyczyn powstawania schorzeń wynikających ze
zmian środowiska przyrodniczego i społecznego. Jest partnerem lekarzy w zwalczaniu uzależnień społecznych, przeprowadzania szczepień profilaktycznych oraz promowania racjonalnego odżywiania
z uwzględnieniem żywności funkcjonalnej.
Drogi i Szanowny Duszpasterzu, dziękujemy Tobie za wszystko,
co nam przekazałeś, wyrażamy radość z możliwości przeniesienia
doświadczeń pracy formacyjnej w SFKP na całą służę zdrowia, której zadania ciągle wzrastają.
Szczęść Boże w trudnej i odpowiedzialnej
pracy dla dobra ludzi chorych i niepełnosprawnych.
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